
 

 
    

De acordo com a Lei nº 1.887 de 30 de maio de 2011. 

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO 
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ–PR 

QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2018. EDIÇÃO ESPECIAL Nº: 1086 - ANO: XIII 1 Pág(s) 
 

Página 1 

 

 

 

 
 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE UBIRATÃ.  
A Prefeitura Municipal Ubiratã - PR  da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através dewww.ubirata.pr.gov.br no 
link Jornal Oficial Online. Início 

 

SUMÁRIO 
 
 

ATOS DO EXECUTIVO.........................................................................................................................1 
EDITAIS...............................................................................................................................................................................1 
PORTARIAS.......................................................................................................................................................................41 
PROCESSOS LICITATÓRIOS...........................................................................................................................................42 

 

ATOS DO EXECUTIVO  
 

 

 

EDITAIS 
 

 

EDITAL Nº 98/2018 
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL 01/2016. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE UBIRATÃ, no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que está convocando por ordem de 
classificação candidato aprovado no Concurso Público aberto pelo Edital 01/2016, para comparecer na Prefeitura Municipal de Ubiratã, Secretaria da Administração – 
Divisão de Recursos Humanos, a fim de providenciar a documentação, em conformidade com os itens 4 e 20 do referido Edital, para admissão imediata no seguinte cargo, 
como consta na relação abaixo. 
O não comparecimento do candidato no prazo de (05) cinco dias úteis, conforme item 20.3 do Edital 01/2016, contados a partir da data de publicação desta convocação, 
será considerado desistência e o candidato será substituído pelo imediatamente classificado na sequência. 
CARGO: CONTADOR 

Nº INSC. NOME NOTA FINAL CLASS 

0126041026 DOUGLAS FERNANDO DA SILVA 74,00 3 

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 3 de dezembro de 2018. 
Haroldo Fernandes Duarte - Prefeito de Ubiratã 

 

EDITAL Nº 01/2018 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

O Prefeito do Município de Ubiratã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a, 
Constituição Federal, Lei Municipal nº 1.465/2005, Lei Municipal nº 2.147/2014,  Lei Municipal nº 2.148/2014, Decreto Municipal nº 97/2015 e suas respectivas alterações, 
bem como o Decreto Municipal nº 100/2015 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.fundacaofafipa.org.br e 
correio eletrônico candidato@fafipa.org. 

1.2 A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, para suprir necessidade de servidores do Município de Ubiratã de acordo com a 
Tabela do item 3 deste Edital, e tem prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual 
período a critério do Município de Ubiratã – PR.  

1.3 À Comissão Especial de Concurso Público designada pela Portaria nº 618/2018, ficam delegados todos os poderes necessários para o pleno 
desenvolvimento do certame, e fornecer documentos/informações na esfera administrativa e judicial.  

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital dar-se-á por meio de Prova Objetiva, Prova de Títulos, Prova 
Prática e Avaliação de Aptidão Física: 
a) Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; 
b) Prova de Títulos de caráter classificatório para os cargos de Professor, Professor de Educação Física, Professor de Inglês e Professor de Música, 

nos termos do item 15 deste Edital; 
c) Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista de Autos, Encanador, Funileiro, 

Lubrificador de Veículos e Máquinas, Mecânico de Máquinas Pesadas, Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados, Mestre de 
Obras, Operador de Máquinas e Pedreiro nos termos do item 13 deste Edital; 

d) Avaliação de Aptidão Física de caráter eliminatório para o cargo de Guardião de Bens Públicos nos termos do item 14 deste Edital; 
2.2 A convocação para as vagas informadas na(s) tabela(s) do item 3 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do Município de 

Ubiratã, 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 da(s) tabela(s) do item 3 estão descritas no Anexo I deste Edital. 
2.5 Os conteúdos programáticos da(s) prova(s) objetiva 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.fundacaofafipa.org.br e www.ubirata.pr.gov.br. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações. 

3. DOS CARGOS 

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

TABELA 3.1 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 40,00 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO CHS AC PcD AFRO SALÁRIO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

Auxiliar de Serviços Diversos (Masculino) Ensino Fundamental 40h 24 02 06 R$ 981,21 Matutino 

Borracheiro Ensino Fundamental 40h *CR ** ** R$ 1.557,53 Matutino 

Carpinteiro Ensino Fundamental 40h 02 ** ** R$ 1.557,53 Vespertino 

Eletricista de Autos Ensino Fundamental e Curso Técnico 40h *CR ** ** R$ 1.557,53 Matutino 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
mailto:candidato@fafipa.org
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.ubirata.pr.gov.br/
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TABELA 3.2 

TABELA 3.3 

TABELA 3.4 

na Área 

Encanador Ensino Fundamental 40h 02 ** ** R$ 1.557,53 Vespertino 

Funileiro Ensino Fundamental 40h 01 ** ** R$ 1.557,53 Vespertino 

Gari Ensino Fundamental 40h 07 01 02 R$ 981,21 Matutino 

Guardião de Bens Públicos Ensino Fundamental 40h 05 ** 01 R$ 981,21 Matutino 

Jardineiro Ensino Fundamental 40h 03 ** 01 R$ 1.006,74 Vespertino 

Lubrificador de Veículos e Máquinas Ensino Fundamental 40h 01 ** ** R$ 1.184,26 Matutino 

Mecânico de Máquinas Pesadas Ensino Fundamental 40h 01 ** ** R$ 1.725,32 Matutino 

Mecânico de Veículos Leves Ensino Fundamental 40h 01 ** ** R$ 1.725,32 Vespertino 

Mecânico de Veículos Pesados Ensino Fundamental 40h 01 ** ** R$ 1.725,32 Vespertino 

Merendeira Ensino Fundamental 40h 06 ** 01 R$ 981,21 Matutino 

Operador de Máquinas Ensino Fundamental e CNH “C” 40h 04 ** 01 R$ 1.725,32 Matutino 

Pedreiro Ensino Fundamental 40h 05 ** 01 R$ 1.725,32 Matutino 

Servente de Limpeza Ensino Fundamental 40h 15 01 04 R$ 981,21 Vespertino 

Servente de Pedreiro Ensino Fundamental 40h 04 ** 01 R$ 981,21 Vespertino 

NÍVEL MÉDIO 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 60,00 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO CHS AC PcD AFRO SALÁRIO 
PERIODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

Agente Comunitário de Saúde Ensino Médio 40h 01 ** ** R$ 1.232,89 Matutino 

Agente de Combate a Endemias Ensino Médio 40h 01 ** ** R$ 1.232,89 Vespertino 

Assistente de Administração Ensino Médio 40h 04 ** 01 R$ 1.851,77 Vespertino 

Auxiliar administrativo Ensino Médio 40h 06 ** 01 R$ 1.302,19 Matutino 

Auxiliar de Biblioteca Ensino Médio 40h 02 ** 01 R$ 1.006,74 Matutino 

Auxiliar de Secretaria Ensino Médio 40h 02 ** 01 R$ 1.302,19 Vespertino 

Cuidador Social 
Ensino Médio e Curso Específico na 

Área 
40h 01 ** ** R$ 1.146,56 Matutino 

Fiscal de Serviços Públicos Ensino Médio 40h 01 ** ** R$ 1.089,42 Matutino 

Fiscal do Meio Ambiente 
Ensino Médio e Curso Técnico na área 

específica com registro no órgão de 
classe 

40h 01 ** ** R$ 1.557,53 Vespertino 

Instrutor de Música 
Ensino Médio e curso específico na 

área 
40h *CR ** ** R$ 1.065,10 Matutino 

Mestre de Obras Ensino Médio 40h 01 ** ** R$ 2.032,93 Vespertino 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 70,00 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO CHS AC PcD AFRO SALÁRIO 
PERIODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

Técnico Agrícola 
Curso Técnico na Área Específica e registro no órgão 

de classe 
40h *CR ** ** R$ 1.613,46 Matutino 

Técnico de Meio Ambiente Curso Técnico de Meio Ambiente 40h 01 ** ** R$ 2.032,93 Matutino 

Técnico em Saúde Bucal 
Curso Técnico em Saúde Bucal com Registro no órgão 

de classe 
40h *CR ** ** R$ 1.613,46 Matutino 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho 40h 01 ** ** R$ 2.032,93 Matutino 

NÍVEL SUPERIOR 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 100,00 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO CHS AC PcD AFRO SALÁRIO 
PERIODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

Assistente Social 
Ensino Superior em Serviço Social com registro no 

órgão de classe 
30h 01 ** ** R$ 3.528,46 Vespertino 

Bibliotecário 
Ensino Superior em Biblioteconomia com registro no 

órgão de classe 
40h 01 ** ** R$ 2.677,35 Vespertino 

Bioquímico 

Ensino Superior em Bioquímica ou Biomedicina com 
registro no órgão de classe ou Ensino Superior em 
Farmácia com especialização em Bioquímica com 

registro no órgão de classe 

20h *CR ** ** R$ 2.415,93 Vespertino 

Cirurgião Dentista – Prótese 
Dentária 

Ensino Superior em Odontologia com especialização 
em Prótese Dentária e registro no órgão de classe 

20h *CR ** ** R$ 2.967,93 Vespertino 

Cirurgião Dentista 
Ensino Superior em Odontologia e registro no órgão de 

classe 
40h *CR ** ** R$ 4.831,86 Matutino 

Cirurgião Dentista 
Bucomaxilofacial 

Ensino Superior em Odontologia com especialização 
em Cirurgia Bucomaxilofacial e registro no órgão de 

classe 
20h *CR ** ** R$ 2.967,93 Vespertino 

Cirurgião Dentista Endodontista 
Ensino Superior em Odontologia com especialização 

em Endodontia e registro no órgão de classe 
20h *CR ** ** R$ 2.967,93 Matutino 

Cirurgião Dentista para 
Pacientes com Necessidades 

Especiais 

Ensino Superior em Odontologia com especialização 
para Pacientes com Necessidades Especiais e registro 

no órgão de classe 
20h *CR ** ** R$ 2.967,93 Vespertino 

Cirurgião Dentista Periodontista 
Ensino Superior em Odontologia com especialização 

em Periodontia e registro no órgão de classe 
20h *CR ** ** R$ 2.967,93 Matutino 

Enfermeiro Ensino Superior com Enfermagem com registro no 40h *CR ** ** R$ 4.482,91 Vespertino 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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*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. 
AFRO = Afrodescendentes. 
CHS = Carga Horária Semanal 
PcD = Pessoa com Deficiência. 
4. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 

4.1  São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Ubiratã, 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. 
5.4 As informações prestadas no formulário eletrônico de solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo o Município de 

Ubiratã e/ou a Fundação de Apoio à UNESPAR Campus de Paranavaí – PR excluir do Concurso Público o candidato que preencher dados incorretos, 
bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

5.5 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do formulário de solicitação de inscrição, bem como a falsificação de declarações ou de dados e/ou 
outras irregularidades na documentação determinarão o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em 
qualquer época, na eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a 
nomeação do candidato, ele será exonerado do cargo pelo Município de Ubiratã – PR. 

5.6 Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico ou qualquer outro meio não previsto neste Edital. 
5.7 No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos cargos conforme a(s) Tabela(s) do item 3. Não será admitida ao candidato alteração de cargo 

após a efetivação do pagamento da inscrição. 
5.8 As inscrições para este Concurso Público serão realizadas somente via internet. 
5.9 Das inscrições via internet: 
5.9.1 O período para a realização das inscrições será a partir das 08h do dia 12/12/2018 às 17h00min do dia 10/01/2019, observado o horário oficial de 

Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 
5.9.2 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 (Afrodescendente, PcD, Ampla Concorrência), quando houver; 
h) selecionar a condição especial, caso necessário; 
i) selecionar o campo “Efetuar Pagamento”, imprimir o boleto bancário da Caixa Econômica Federal (104), confira-se os três primeiros números da 

Linha Digitável começam com n.º 104 e seus últimos dígitos confere com o valor da taxa de inscrição de acordo com as tabelas do item 03. Caso 
haja divergência nos números do boleto NÃO realize o pagamento e entre em contato com a Fundação de Apoio à Únespar Campus de 
Paranavaí – PR por meio dos canais de comunicação. 

5.10 O candidato terá sua inscrição deferida pela empresa organizadora somente após o recebimento da confirmação do banco referente ao pagamento de sua 
taxa de inscrição. 

5.11 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 o Município de Ubiratã não se responsabilizam por Boleto Bancário, emitido através de endereço eletrônico diferente do 
www.fundacaofafipa.org.br. 

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

órgão de classe 

Engenheiro Agrônomo 
Ensino Superior em Engenharia Agronômica com 

Registro no Órgão da Classe 
20h *CR ** ** R$ 3.906,59 Vespertino 

Farmacêutico 
Ensino Superior em Farmácia com registro no órgão de 

classe 
40h *CR ** ** R$ 4.482,91 Vespertino 

Fisioterapeuta 
Ensino Superior em Fisioterapia com registro no órgão 

de classe 
20h *CR ** ** R$ 2.415,93 Vespertino 

Fonoaudiólogo 
Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no órgão 

de classe 
20h *01 ** ** R$ 2.415,93 Vespertino 

Médico Clínico Geral 
Ensino Superior em Medicina com registro no órgão de 

classe 
20h *CR ** ** R$ 4.482,91 Matutino 

Médico Clínico Geral 
Ensino Superior em Medicina com registro no órgão de 

classe 
40h 01 ** ** R$ 15.347,92 Vespertino 

Nutricionista 
Ensino Superior em Nutrição com registro no órgão de 

classe 
20h 02 ** ** R$ 2.415,93 Vespertino 

Professor 

Formação Completo em Nível Superior, em curso de 
Graduação de Pedagogia; ou Conclusão do Curso 
Normal Superior; ou Formação em Nível Médio, na 
modalidade Normal, acrescida de uma Licenciatura 

Plena em área Específica. 

20h 37 03 10 R$ 1.598,87 Vespertino 

Professor de Educação Física Licenciatura em Educação Física 20h 05 ** 01 R$ 1.598,87 Vespertino 

Professor de Inglês Licenciatura plena em Letras com habilitação em Inglês 20h 05 ** 01 R$ 1.598,87 Vespertino 

Professor de Música Licenciatura em Música 20h 01 ** ** R$ 1.598,87 Vespertino 

Psicólogo 
Ensino Superior em Psicologia com registro no órgão de 

classe 
20h 02 ** ** R$ 2.415,93 Vespertino 

Terapeuta Ocupacional 
Ensino Superior em Terapia Ocupacional com registro 

no órgão de classe 
30h *CR ** ** R$ 3.528,46 Vespertino 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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5.13 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu, após a efetivação do pagamento da inscrição. 
5.14 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. 
5.15 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. 
5.16 O valor da taxa de inscrição será de acordo com o disposto na(s) tabela(s) do item 3 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 seja realizada em períodos distintos 

para cada cargo, devendo observar os períodos de aplicação da prova (matutino e vespertino) estabelecidos na(s) tabela(s) do item 3 deste Edital. Não 
havendo disposição de períodos distintos no item 3 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, ou para cargo com o mesmo período de prova, seja qual for o motivo. 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.fundacaofafipa.org.br, imprimir a  
2ª via de cobrança “boleto bancário” e realizar o pagamento até o dia 11 de janeiro de 2019. 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 se 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 O Município de Ubiratã – PR e a empresa organizadora não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a transferência de dados: 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 
5.26 Somente será concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver amparado pela Lei Federal nº 13.656, de 30 de Abril de 2018, que dispõe 

da seguintes forma: 
5.26.1 os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar 

mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; 
5.26.2 os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 

5.27 Da Isenção – Cadúnico: 

5.27.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição prevista no subitem 5.26.1 deverá: 
a) solicitá-la a partir das 08h do dia 12/12/2018 até as 23h59min do dia 16/12/2018, observando o horário oficial de Brasília – DF, mediante 

preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar, 
www.fundacaofafipa.org.br. 

b) indicar no Requerimento de Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; 
c)  o candidato que requerer a isenção na condição de economicamente hipossuficiente deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais 

em conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de 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.fundacaofafipa.org. 

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 Da Isenção – Doador de Medula Óssea: 
5.28.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição prevista no subitem 5.26.2 deverá: 
a) solicitá-la a partir das 08h do dia 12/12/2018 até as 23h59min do dia 16/12/2018, observando o horário oficial de Brasília – DF, mediante 

preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar, 
www.fundacaofafipa.org.br. 

b) comprovar cadastramento perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME, mediante o envio de cópia autenticada por 
órgão competente, do documento oficial (carteirinha de doador e/ou declaração de inscrição), bem como o envio de atestado ou de laudo emitido 
por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove a efetiva doação de 
medula óssea, realizada pelo candidato, tal como a data da doação.  

5.29 A documentação de que trata o subitem anterior deverá ser entregue na forma e no prazo do item 5.30 deste Edital; 
5.30 Para obtenção da Isenção da Taxa de Inscrição que refere-se o item 5.28 deste edital, os candidatos deverão anexar os documentos dispostos na alínea 

“b” do subitem 5.28.1 deste edital através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org a partir das 08h do dia 
12/12/2018 até as 23h59min do dia 16/12/2018, observando o horário oficial de Brasília – DF, arquivo em formato PDF, com o tamanho máximo de 5 
(cinco) MB (megabytes). 
5.30.1 O Município de Ubiratã – PR e a empresa 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 seus dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato 
acompanhar a situação da sua solicitação de isenção. 

5.31 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. 

5.32 A exatidão dos documentos anexados é de total responsabilidade do candidato. Após o envio, dos documentos comprobatórios, não será permitida a 
complementação da documentação, nem mesmo por meio de pedido de revisão e/ou recurso. 

5.33 O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o subitem 5.26.1 e 5.26.2 estará sujeito a: 
I. cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu resultado; 
II. exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da   nomeação para o cargo; 
III. declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação. 

5.34 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação; 
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 5.27 e 5.28 deste Edital; 
d) não apresentar todos os documentos solicitados. 

5.35 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 
5.36 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável 18/12/2018 no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fafipa.org/concurso
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http://www.fundacaofafipa.org/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fundacaofafipa.org/
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5.37 No caso de duas ou mais solicitações de Isenção de um mesmo candidato para o mesmo período de realização da prova, será homologada a 
última Isenção realizada. As demais isenções serão canceladas automaticamente. 

5.38 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso e anexar o          comprovante de cadastro do 
CadÚnico ou comprovante de doador de medula óssea, através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, 
no período das 0h do dia 19/12/2018 até as 23h59min do dia 20/12/2018. 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. 

5.39 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 dia 11/01/2019, gerar 2ª via de cobrança “boleto bancário” referente à inscrição e efetuar o pagamento até o seu vencimento para 
participar do certame. 
5.39.1 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. 
5.39.2 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 18/12/2018. 
6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

6.1  Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de 
validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com 
Deficiência são correspondentes às da Lei Municipal nº 1.465/2005, Lei Municipal nº 2.147/2014, Lei Municipal nº 2.148/2014, da Lei Federal nº 7.853/89, 

regulamentada pelo Decreto 3.298/99, Decreto n° 5.296/2004, Lei Federal nº 12.764/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14, da Lei Estadual 
18.419/2015, Lei Estadual 16.945/2011, e demais normas que venham a ampliar o rol de critérios para Pessoas com Deficiência. 
6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 

número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 
8.112/1990. 

6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco). 
6.1.3 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para o cargo que o candidato com deficiência concorreu, o candidato com 

deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos 
classificados como PcD serão convocados para ocupar a 25ª, a 45ª e a 65ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação 
e o número máximo de aprovados. 
6.1.3.1 Se o candidato com necessidades especiais tiver uma classificação melhor na lista geral, ele será nomeado por esta, permitindo-se o 

provimento do cargo, conforme subitem 6.1.3, por outra pessoa com deficiência. 
6.1.4 As vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos que renunciarem à nomeação não serão 

computadas para efeito do item anterior, pelo fato de não resultar, desses atos, o surgimento de novas vagas. 
6.1.5 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 ao local de aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no 
presente Edital. 

6.3 Para preenchimento das vagas mencionadas no item 6.1.3 serão convocados exclusivamente candidatos com deficiência classificados, até que ocorra o 
esgotamento da respectiva listagem, quando passarão a ser convocados, para preenche-las, candidatos da listagem geral. 

6.4 A reserva de vagas para candidatos com deficiência, mencionada no item 6.1, não impede a convocação de candidatos classificados, constantes na 
listagem geral, para ocupação das vagas subsequentes àquelas reservadas.  

6.5 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas 
reservadas aos deficientes”: 
I. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004); 

II. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 

III. deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, 
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004); 

IV. deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer;  
h) trabalho. 

V. deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
VI. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

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

6.6.1 Ao preencher o Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de Solicitação de Inscrição, conforme orientações do 
item 5, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado 
o tipo de deficiência que possui; 

6.6.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 e 6.4.2.2 deste Edital; 
6.6.2.1 O laudo médico deverá ser cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 

qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, com 
citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua 
emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da 

inscrição. 
6.6.2.2 Os candidatos deverão anexar o Laudo Médico dispostos no subitem 6.4.1.2 deste edital através da “Área do Candidato” disponível no 

endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org a partir das 08h do dia 12/12/2018 até as 17h00min do dia 10/01/2019, observando o 
horário oficial de Brasília – DF, arquivo em formato PDF, com o tamanho máximo de 5 (cinco) MB (megabytes). 

6.4.2.3 O Município de Ubiratã – PR e a empresa 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.ubirata.pr.gov.br/
https://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org/
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6.7 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não portador de deficiência, perdendo o direito 
à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

6.8 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supracitada neste item, a opção de concorrer 
às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência. 

6.9 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br a partir da data provável de 15/01/2019. 
6.9.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá impetrar recurso, em formulário próprio através da 

“Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no período das 0h do dia 16/01/2019 às 23h59min do dia 
17/01/2019, 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. 

6.10 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. 

6.11 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, ela 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: 
7.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador de deficiência ou não, poderá solicitá-la 

conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99. 
7.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, 

acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 01 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos portadores de 
deficiência). O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá requerê-lo com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no 3.298/99, no 
prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital. 

7.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá: 
a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos especiais necessários; 
b) enviar o laudo médico, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital. 
7.1.3.1 O laudo médico deverá, ser cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 

qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, 
justificando a condição especial solicitada. 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: 
a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção lactante; 
b) enviar certidão de nascimento do lactente (cópia autenticada)  ou laudo médico (cópia autenticada) 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 17, 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 e 7.2.1, deverão ser anexados através da “Área do Candidato”, disponível no 

endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, a partir das 08h do dia 12/12/2018 até as 17h00min do dia 10/01/2019, observando o horário oficial de 
Brasília – DF. 
7.3.1 Os documentos à serem anexados deverão encontrar-se em cópia legível (autenticada), em arquivo formato PDF, com tamanho máximo de 5 

(cinco) MB (megabytes), sob pena de impossibilidade de cadastro. 
7.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação somente será deferida ou indeferida após criteriosa análise dos 

documentos encaminhados, verificando vossa autenticação, tal como obedecendo os 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 empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede, tão pouco os encaminhados via correio ou respectivo. 
7.7 O Município de Ubiratã – PR e a Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, 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. 

7.8 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível para consulta a partir da data provável de 15/01/2019, devendo o candidato que 
tenha solicitado tal condição acessar “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, e verificar a situação de 
deferimento ou indeferimento.  

7.9 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio, acessando a “Área do 
Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, durante o período das 0h do dia 16/01/2019 às 23h59min do dia 17/01/2019, 
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. 
8. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES 

8.1 O candidato que pretender concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes deverá, no Formulário de Solicitação de Inscrição, declarar tal condição. 
8.2 Aos candidatos que se declararem afrodescendentes será reservado 20% (vinte por cento) das vagas de cada cargo elencado nas tabelas do item 3 deste 

Edital, durante o processo de validade do Concurso Público, ou seja, a cada 10 (dez) vagas à serem contratadas, 2 (duas) será destinada ao(à) 
candidato(a) afrodescendente. As disposições deste item são as contidas na Lei Municipal nº 2.351/2018. 

8.3 Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior em caso 
de fração igual ou maior a 0,5 ou para número inteiro imediatamente inferior em caso de fração menor que aquela. 
8.3.1 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para o cargo que o candidato negro concorreu, o candidato negro 

classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 3ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como 
negros serão convocados para ocupar a 8ª, a 13ª e a 18ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o número 
máximo de aprovados. 

8.3.2 A reserva de vagas para candidatos negros, mencionada no subitem 8.3.1, não impede a convocação de candidatos classificados, constantes na 
listagem geral, para ocupação das vagas subsequentes àquelas reservadas. 

8.4 As vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos que renunciarem à nomeação não serão computadas 
para efeito do item anterior, pelo fato de não resultar, desses atos, o surgimento de novas vagas. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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8.5 O candidato afrodescendente participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas objetiva, discursiva (quando houver), e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos. 

8.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção por vaga destinada ao afrodescendente, no momento da inscrição. 
8.7 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se afrodescendente se, aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado na lista geral e na lista dos 

candidatos na condição de afrodescendente. 
8.8 O percentual de vagas reservadas ao candidato afrodescendente será observado ao longo do período de validade do Concurso Público, inclusive em 

relação às vagas que surgirem ou que forem criadas. 
8.9 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos afrodescendente, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita 

observância da ordem de classificação. 
8.10 Para inscrição como afrodescendente, o candidato deverá observar os procedimentos previstos neste Edital, caso contrário, não concorrerá às vagas 

desse grupo, mas automaticamente às vagas de ampla concorrência. 
8.11 Para efeitos do previsto neste Edital, são considerados afrodescendentes aqueles que assim se declararem expressamente, identificando-se como de cor 

preta ou parda, de raça ou etnia negra, definidos como tais conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
8.12 A Prefeitura de Ubiratã constituirá uma Comissão Interdisciplinar responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do 

candidato. O Edital de convocação, com horário e local para entrevista de confirmação da autodeclaração como afrodescendente será publicado 
oportunamente no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 

8.13 Detectada a falsidade da declaração a que se refere o subitem 8.1 deste Edital, sujeitar-se-á o infrator às penalidades previstas na Lei, sendo passível de 
anulação da inscrição no Concurso Público e de todos os atos daí decorrentes. 

8.14 Não convalidada a condição de afrodescendente do candidato submetido à comissão avaliadora, nas condições deste edital, o candidato será excluído da 
concorrência na condição de afro-brasileiro, passando à ampla concorrência. 

8.15 Quanto ao não enquadramento do candidato na reserva de vaga para afrodescendente, caberá pedido de recurso, conforme o disposto no item 18 deste 
Edital. 

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

9.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e publicado em Jornal Oficial Eletrônico do 
Município de Ubiratã, na data provável de 15/01/2019. 

9.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas para candidatos 
afrodescendentes, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova. 

9.3 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.fundacaofafipa.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. 

9.4 Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no item 18 deste Edital, recursos sem fundamentação 
ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou ofensivos. 

10. DAS FASES DO CONCURSO 

10.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases: 
TABELA 10.1 

TABELA 10.2 

TABELA 10.3 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

- Guardião de Bens 
Públicos. 

1ª OBJETIVA 

Língua Portuguesa 10 3,50 35,00 
Eliminatório e 
Classificatório Matemática 10 3,50 35,00 

Conhecimentos Gerais 10 3,00 30,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ----------- 100,00 ------------- 

2ª 
AVALIAÇÃO DE 

APTIDÃO 
De acordo com o item 14 ------------- ------------- --------- Apto ou Inapto 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 
PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

 
- Auxiliar de Serviços Diversos 

(Masculino); 
- Gari; 

- Jardineiro; 
- Merendeira; 

- Servente de Limpeza; 
- Servente de Pedreiro. 

 

Única OBJETIVA 

Língua Portuguesa 10 3,50 35,00 
Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 10 3,50 35,00 

Conhecimentos Gerais 10 3,00 30,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------- 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 ------------- 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

 
- Borracheiro; 
- Carpinteiro; 

- Eletricista de Autos; 
- Encanador; 
- Funileiro; 

- Lubrificador de Veículos e 
Máquinas; 

- Mecânico de Máquinas 
Pesadas; 

- Mecânico de Veículos Leves; 
- Mecânico de Veículos Pesados; 

- Operador de Máquinas; 
- Pedreiro. 

1ª OBJETIVA 

Língua Portuguesa 10 3,50 35,00 
Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 10 3,50 35,00 

Conhecimentos Gerais 10 3,00 30,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ----------- 100,00 ------------- 

2ª PRÁTICA De acordo com o item 13 ------------- ------------- 
 

20,00 
 

Eliminatório e 
Classificatório 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 120,00 ------------- 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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FÍSICA 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 ------------- 

TABELA 10.4 

TABELA 10.5 

TABELA 10.6 

TABELA 10.7 

TABELA 10.8 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

- Mestre de Obras. 

1ª OBJETIVA 

Língua Portuguesa 05 3,50 17,50 

Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 04 3,00 12,00 

Conhecimentos Gerais 03 1,50 4,50 

Informática 03 2,00 6,00 

Conhecimentos Específicos 15 4,00 60,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ----------- 100,00 ------------- 

2ª PRÁTICA De acordo com o item 13 ------------- ------------- 
 

20,00 
 

Eliminatório e 
Classificatório 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 120,00 ------------- 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

 
- Assistente de Administração; 

- Auxiliar Administrativo; 
- Auxiliar de Biblioteca; 
- Auxiliar de Secretaria; 
- Agente Comunitário de 

Saúde; 
- Agente de Combate a 

Endemias; 
- Cuidador Social; 

- Fiscal de Serviços Públicos; 
- Fiscal do Meio Ambiente; 

- Instrutor de Música. 
 

1ª OBJETIVA 

Língua Portuguesa 05 3,50 17,50 

Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 04 3,00 12,00 

Conhecimentos Gerais 03 1,50 4,50 

Informática 03 2,00 6,00 

Conhecimentos Específicos 15 4,00 60,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------- 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 ------------- 

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

 
- Técnico Agrícola; 

- Técnico de Meio Ambiente; 
- Técnico em Saúde Bucal; 
- Técnico em Segurança no 

Trabalho. 
 

1ª OBJETIVA 

Língua Portuguesa 05 3,50 17,50 

Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 04 3,00 12,00 

Conhecimentos Gerais 03 1,50 4,50 

Informática 03 2,00 6,00 

Conhecimentos Específicos 15 4,00 60,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------- 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 ------------- 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

- Professor; 
- Professor de Educação 

Física; 
- Professor de Inglês; 
- Professor de Música. 

1ª OBJETIVA 

Língua Portuguesa 05 3,50 17,50 

Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 04 3,00 12,00 

Conhecimentos Gerais 03 1,50 4,50 

Informática 03 2,00 6,00 

Conhecimentos Específicos 15 4,00 60,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ----------- 100,00 ------------- 

2ª 
 

TÍTULOS De acordo com o item 15 ------------- ------------- 10,00 Classificatório 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 110,00 ------------- 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR 
POR 
QUESTÃO 
PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

 
- Assistente Social; 

- Bibliotecário; 
- Bioquímico; 

- Cirurgião Dentista – (Prótese 
Dentária); 

- Cirurgião Dentista; 
- Cirurgião Dentista 
(Bucomaxilofacial); 
- Cirurgião Dentista 

(Endodontista); 

1ª OBJETIVA 

Língua Portuguesa 05 3,50 17,50 

Eliminatório e 
Classificatório 

Matemática 04 3,00 12,00 

Conhecimentos Gerais 03 1,50 4,50 

Informática 03 2,00 6,00 

Conhecimentos Específicos 15 4,00 60,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------- 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 ------------ 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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10.2 Os conteúdos programáticos referentes à prova objetiva são os constantes do Anexo II deste Edital. 

10.3 A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da prova objetiva terá 4 (quatro) 
alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0 
(zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

10.4  Para ser aprovado no Concurso Público, o candidato deverá obter 60% (sessenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova 
objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 

11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

11.1 A prova objetiva será aplicada no Município de Ubiratã, Estado do Paraná. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes 

no município, a empresa organizadora e a Comissão Especial do Concurso Público se reservam ao direito de alocar os locais de prova em cidades 
próximas àquelas inicialmente determinadas para esse fim. 
11.1.2 A empresa organizadora e a Comissão Especial de Concurso Público, em hipótese alguma, se responsabilizarão por qualquer ônus proveniente 

do deslocamento e da hospedagem dos candidatos inscritos. 
11.1.3 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. 
11.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 27 de janeiro de 2019, em horário e local a ser informado, por meio de edital disponibilizado no 

endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e no CARTÃO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. 
11.3 O Cartão de Convocação do Candidato com o local de prova objetiva deverá ser emitido através da “Área do Candidato” disponível no endereço 

eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, a partir de 18 de janeiro de 2019. 
11.4 O local de realização da prova objetiva, constante do Cartão de Convocação, não será alterado, em hipótese alguma, a pedido do candidato. 
11.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao 

local de realização da prova, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM 

FOTO e o Cartão de Convocação do Candidato, impresso por meio da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br. 
11.5.1 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. 

11.5.2 Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no item 12.6.1, 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.  

11.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, que 
consiste na coleta de impressão digital. 

11.6 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público. 
11.7 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 

(sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver terminado a sua prova, deverá fazê-lo 
acompanhado de um Fiscal. 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. 

11.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou leitura. 
11.9 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais. 
11.10 Em hipótese alguma será permitido ao candidato: 

a) realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura; 
b) realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada; 
c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso; 
d) realizar a prova fora do horário ou espaço físico 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 17.1.3 deste Edital. 

11.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no item 17 deste Edital. Caso seja de extrema 
necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes porta-objetos fornecidos pela 
empresa organizadora no dia da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, que os candidatos retirem as baterias dos 
celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado. 

11.12 A empresa organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes aos candidatos, tampouco por perdas ou extravios 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, ou ainda por danos neles causados. 

11.13 Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma. O candidato que estiver armado será encaminhado à 

Coordenação. 
11.14 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante a realização da prova objetiva, 

salvo o previsto no subitem 7.2.2 deste Edital. 
11.15 A empresa organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar detectores de metais durante a realização da 

prova. Poderão, ainda, ser adotadas medidas adicionais de segurança. 
11.16 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 

- Cirurgião Dentista (para 
Pacientes com Necessidades 

Especiais); 
- Cirurgião Dentista 

(Periodontista); 
- Enfermeiro; 

- Engenheiro Agrônomo; 
- Farmacêutico; 
- Fisioterapeuta; 
- Fonoaudiólogo; 

- Médico Clínico Geral 20h; 
- Médico Clínico Geral 40h; 

- Nutricionista; 
- Psicólogo; 

- Terapeuta Ocupacional. 
 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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http://www.fundacaofafipa.org.br/


 

 
    

De acordo com a Lei nº 1.887 de 30 de maio de 2011. 

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO 
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ–PR 

QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2018. EDIÇÃO ESPECIAL Nº: 1086 - ANO: XIII 10 Pág(s) 
 

Página 10 

 

 

 

 
 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE UBIRATÃ.  
A Prefeitura Municipal Ubiratã - PR  da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através dewww.ubirata.pr.gov.br no 
link Jornal Oficial Online. Início 

11.16.1Ao 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 17.1.5 deste Edital. 

11.16.2O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

11.16.3As marcações feitas na Folha de Respostas, diferente da orientação contida na capa do caderno de questões e Folha de Respostas do candidato, 
tais como marcação rasurada, não preenchida integralmente e feitas a lápis, ou ainda, danos provocados à folha de resposta pelo ato de 
amassar, molhar, dobrar, rasgar ou manchar, serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo que os prejuízos advindos poderão 
impossibilitar a realização do processamento eletrônico, invalidando as questões.  

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

11.17 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.  

11.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem o termo de fechamento do envelope no qual 
serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala. 

11.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o 
encerramento da prova, conforme o período estabelecido no subitem 11.22 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha 
de Respostas da prova objetiva, devidamente preenchida e assinada. 

11.20 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a. 
11.21 A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da prova objetiva terá 4 (quatro) 

alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0 
(zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
11.21.1 A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será distribuída e avaliada conforme as tabelas do item 10 deste Edital. 

11.22 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. 
11.23 Os espelhos da Folha de Respostas do candidato serão divulgados na “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br, na mesma data da divulgação dos resultados da prova, ficando disponível para consulta durante o prazo recursal. 
11.24 Para ser aprovado no Concurso Público, o candidato deverá obter 60 % (sessenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da 

prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 

12.1 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.fundacaofafipa.org.br. Os Cadernos de questões ficarão disponível na “Área do Candidato”, para serem baixadas no período de 
28/01/2019 à 06/02/2019.  

12.2 Quanto ao gabarito preliminar e ao caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 18 
deste Edital. 

13. DA PROVA PRÁTICA 

13.1 A Prova Prática será realizada para os cargos de Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista de Autos, Encanador, Funileiro, Lubrificador de Veículos e 
Máquinas, Mecânico de Máquinas Pesadas, Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados, Mestre de Obras, Operador de 
Máquinas e Pedreiro. 
13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 11.24 e estar 

classificado até o limite disposto na Tabela 13.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
13.1.2 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato inscrito como Pessoa com Deficiência – PcD, que obter a pontuação 

estabelecida no subitem 11.24 deste Edital, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
13.1.3 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato inscrito como Afrodescendente, que obter a pontuação estabelecida 

no subitem 11.24 e estar classificado até o limite disposto na Tabela 13.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste 
Edital. 

13.1.4 Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro do limite disposto no subitem anterior, serão convocados para a prova prática. 
13.1.5 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 13.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 

11.24, estarão automaticamente desclassificados do Concurso Público. 
TABELA 13.1 

Linha de Corte para Prova Prática 

Cargo Classificação Máxima para Convocação 

Borracheiro Até 15ª (décima quinta posição) 

Carpinteiro Até 20ª (vigésima posição) 

Eletricista de Autos Até 15ª (décima quinta posição) 

Encanador Até 20ª (vigésima posição) 

Funileiro Até 15ª (décima quinta posição) 

Lubrificador de Veículos e Máquinas Até 20ª (vigésima posição) 

Mecânico de Máquinas Pesadas Até 20ª (vigésima posição) 

Mecânica de Veículos Leves Até 20ª (vigésima posição) 

Mecânica de Veículos Pesados Até 20ª (vigésima posição) 

Mestre de Obras Até 30ª (trigésima posição) 

Operador de Máquinas Até 30ª (trigésima posição) 

Pedreiro Até 30ª (trigésima posição) 

13.2 A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório. 
13.2.1 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 10 (dez) pontos, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, na prova prática, para não ser 

eliminado do certame. 
13.3 O local, a data e o horário da prova serão divulgados oportunamente no Edital de Convocação para realização da prova prática. 
13.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de 

identificação com foto (original). 
13.4.1 O candidato inscrito ao cargo de Operador de Máquinas deverá apresentar também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original), 

válida, conforme requisito mínimo para o cargo, bem como 01 (uma) cópia simples da mesma, no dia de realização da prova prática. O candidato 
que não apresentar a CNH, conforme o requisito mínimo para o cargo previsto no Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova prática e 
estará automaticamente eliminado do certame. 

13.5 A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o descrito nas tabelas a seguir: 
TABELA 13.2 

BORRACHEIRO 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

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

Critério de pontuação, considerando o tempo de execução da tarefa 
20,00 pontos 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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Até 15 minutos                  20,00 pontos 

De 16 a 20 minutos           17,00 pontos 

De 21 a 25 minutos           14,00 pontos 

De 26 a 30 minutos           11,00 pontos 
 

 
*Tarefa não concluída no tempo máximo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame. 

Tempo máximo da prova: 30 (trinta) minutos. 

TABELA 13.3 

CARPINTEIRO 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Construir uma ½ (meia) tesoura em madeira, conforme dimensões determinadas no desenho apresentado por ocasião da prova. 
*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame. 

Tempo máximo da prova: 60 (sessenta) minutos. 
20,00 pontos 

TABELA 13.4 

ELETRICISTA DE AUTOS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Identificar defeitos e promover os reparos necessários no sistema elétrico de veículos leves e/ou pesados e/ou máquinas pesadas 
(alternador, motor de arranque e outros) 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame 
Tempo máximo da prova: 40 (quarenta) minutos. 

20,00 pontos 

TABELA 13.5 

ENCANADOR 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Realizar a instalação de um sistema de água fria no banheiro; troca de reparos de válvula de descarga tipo hidra. 
*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame. 

Tempo máximo da prova: 30 (trinta) minutos. 
20,00 pontos 

TABELA 13.6 

FUNILEIRO 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Executar serviços de soldas em uma peça de veículo e preparar a mesma para receber a pintura. 
*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame 

Tempo máximo da prova: 50 (cinquenta) minutos. 
20,00 pontos 

TABELA 13.7 

LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Realizar verificação nos níveis de óleo nos diversos sistemas; demonstrar através de simulação prática o procedimento de lubrificação 
em veículos e/ou máquinas pesadas, por arguição oral através de apontamento. 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame 
Tempo máximo da prova: 30 (trinta) minutos. 

20,00 pontos 

TABELA 13.8 

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Identificar e consertar de defeitos na parte mecânica nos diversos sistemas de máquinas pesadas; realização de procedimento de 
montagem de motor diesel, por arguição oral através de apontamento. 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame 
Tempo máximo da prova: 70 (setenta) minutos. 

20,00 pontos 

TABELA 13.9 

MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Identificar e consertar defeitos mecânicos nos diversos sistemas de veículos leves. 
*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame 

Tempo máximo da prova: 70 (setenta) minutos. 
20,00 pontos 

TABELA 13.10 

MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Identificar e consertar defeitos na parte mecânica nos diversos sistemas de veículos pesados; realização de procedimento de montagem 
de motor diesel, por arguição oral através de apontamento. 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame 
Tempo máximo da prova: 70 (setenta) minutos. 

20,00 pontos 

TABELA 13.11 

MESTRE DE OBRAS 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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Tarefa: Realizar a locação de uma obra (edificação arquitetônica) de acordo com o estabelecido no projeto que será apresentado por ocasião da 
realização da prova prática. 

Itens que serão avaliados de forma conjunta: 
Execução da tabeira. 

Esquadrejamento da tabeira. 
Nivelamento da tabeira. 

Configuração do gabarito. 
Tempo máximo da prova: 70 (setenta) minutos. 

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

20,00 pontos 

TABELA 13.12 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
(Escavadeira Hidráulica, Motoniveladora, Pá Carregadeira, Retroescavadeira e Rolo Compactador) 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Consistirá no desenvolvimento de atividades práticas, abrangendo o conhecimento de manutenção, condução e operação de máquinas 
pesadas na realização da tarefa. 

Itens que serão avaliados: 
I - Manutenção (verificação das condições da máquina/equipamento pesado) de 0 (zero) a 3,00 (três) pontos; 

II – Direção, operação e execução dos serviços determinados na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a qualidade apresentada: de 0 
(zero) a 17,00 (dezessete) pontos. 

Obs. O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização do teste, por uma das máquinas/equipamentos disponibilizadas para realização 
do teste prático. 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame. 
Tempo máximo da prova: até 30 (trinta) minutos. 

20,00 pontos 

TABELA 13.13 

PEDREIRO 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Tarefa: Confeccionar uma parede em L (dois lados) de tijolos (lajotas) de seis furos, utilizando argamassa preparada anteriormente, de 
aproximadamente 1 (um) metro de comprimento por 60 (sessenta) centímetros de altura, cada lado da parede, com espessura de argamassa de 

aproximadamente 1 (um) centímetro. 
Itens que serão avaliados: 

I - Marcação do esquadro no piso para elevação de alvenaria: de 0,00 (zero) a 8,00 (oito) pontos; 
II - Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria: de 0,00 (zero) a 8,00 (oito) pontos; 

III - Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento de 0,00 (zero) a 2,00 (dois) pontos; 
IV - Amarração dos tijolos: 0,00 (zero) a 2,00 (dois) pontos. 

*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame. 
Tempo máximo da prova: 60 (sessenta) minutos. 

20,00 pontos 

13.6 A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma. 
13.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova prática não serão levados em consideração, não 

sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 
13.8 Não haverá segunda chamada para a prova prática, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. O candidato que 

não comparecer ao local da prova no horário determinado para o início de sua realização será automaticamente excluído do concurso. 
13.9 Quando a realização da prova prática envolver a operação de veículos e equipamentos que possam oferecer ameaça à integridade física dos candidatos, 

da equipe examinadora ou de quaisquer presentes, o examinador responsável poderá eliminar o candidato da prova prática, e consequentemente do 
concurso, quando este declarar não ter conhecimento a respeito da utilização do veículo e/ou equipamento a ser utilizada na prova, ou caso aja de forma 
imprudente ou imperita. 

13.10 A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivas notas obtidas na prova prática será divulgada em edital no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br. 

13.11 Quanto ao resultado da prova prática caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 18 deste Edital. 
14. DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 

14.1 A Avaliação de Aptidão Física será realizada na Cidade de Ubiratã - PR, para o cargo de Guardião de Bens Públicos, somente será convocado para 
participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 11.24 e que estiver classificado até a 40ª (quadragésima) 
posição, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
14.1.1 Somente poderá participar desta fase do certame os candidatos inscritos como Pessoa com Deficiência - PcD que obter a pontuação estabelecida 

no subitem 11.24, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
14.1.2 Somente poderá participar desta fase do certame os candidatos inscritos como Afrodescendente que obter a pontuação estabelecida no subitem 

11.24 e que estiver classificado até a 40ª (quadragésima) posição, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
14.1.3 Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro do limite disposto no subitem anterior, serão convocados para a Avaliação de 

Aptidão Física. 
14.2 O candidato será considerado APTO ou INAPTO na avaliação de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme 

critérios da Tabela 14.1 e Tabela 14.2. 
14.2.2 A avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório, será constituída por: 
a)       Teste de Dinamometria (Força Muscular); 
b)       Shuttle Run; 

14.3 O local, a data e o horário da avaliação de aptidão física serão oportunamente divulgados em Edital de convocação para realização desta prova. 
14.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de: 

a) documento oficial de identificação com foto (original); 
b) roupa apropriada para prática de atividades físicas; 
c) atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 10 (dez) dias anteriores à data de realização 

dos testes. 
14.4.1 No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a Avaliação de Aptidão Física ou a realizar exercícios 

físicos, conforme modelo constante no Anexo III. 

14.4.2 O atestado médico deverá conter, obrigatoriamente, nome e número do CRM legível do médico que o fornecer. 
14.4.3 O atestado será retido pela organizadora do certame, não sendo aceita a entrega do atestado médico em outro momento, ou que não conste a 

autorização expressa nos termos previstos no presente Edital. 
14.4.4 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico onde não conste expressamente que o candidato 

está apto a realizar a prova de aptidão física, ou a realizar exercícios físicos, será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, 
eliminado do certame. 

14.4.5 A preparação para realização dos exames físicos deverá ser feito com antecedência e de total responsabilidade do candidato. 
14.4.6 O aquecimento para a realização dos Exames de Aptidão Física será de responsabilidade do candidato. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
https://www.fundacaofafipa.org.br/
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14.4.7 Os Exames de Aptidão Física serão realizados em um único dia, somente sendo válido o resultado final obtido dessa forma. 
14.5 Os procedimentos para realização assim como os critérios de avaliação dos testes encontram-se itens seguintes, que caso não observadas acarretarão 

em eliminação do candidato. 
14.5.1 Teste de Dinamometria (Força Muscular) Medido em KGF. 
Objetivo: avaliar força de membro superior a partir da preensão manual. 
Material: Dinamômetro, medindo em KgF. 
Procedimentos: 
a) O (a) candidato (a) deverá posicionar-se em pé, com afastamento lateral das pernas, os braços ao longo do corpo e sem toca-lo. O punho e 

antebraço em posição de pronação, segurando o dinamômetro na linha do antebraço. Na posição indicada, o (a) candidato (a) deverá realizar a 
maior tensão possível de flexão dos dedos, com a preensão da barra móvel do dinamômetro entre os dedos e a base do polegar, por 
aproximadamente 3 segundos. Não será permitida nenhuma movimentação do cotovelo e punho; 

b) O (A) candidato (a) terá 3 (três) tentativas sendo estas de contração máxima e que devem ser realizadas de forma alternada em cada uma das 
mãos; 

c) O resultado a ser considerado será aquele de maior valor. 
A avaliação do teste está descrito na tabela 14.2 abaixo. 

TABELA 14.1: TESTE DE DINAMOMETRIA (Força Muscular) Medida em KGF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.5.2 Shuttle Run (Corrida de ir e vir) (Medido   em Segundos e décimos de segundos). 
Objetivo: Avaliar da agilidade neuro-motora e da velocidade.  
Material: 02 (dois) tacos de madeira, 01 (um) cronômetro e espaço livre de obstáculos. 
Procedimento: O candidato coloca-se atrás do local de largada, com o pé o mais próximo possível da linha de saída. Dado o comando de voz pelo 
avaliador o candidato inicia o teste com o acionamento concomitante do cronômetro. O candidato em ação simultânea corre à máxima velocidade até os 
tacos equidistantes da linha de saída a 9,14 m (nove metros e quatorze centímetros), pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse 
taco atrás da linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo taco, procedendo da mesma forma. O cronômetro é 
parado quando o candidato deposita o segundo e último taco no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pés a linha final. Ao pegar ou deixar o taco, 
seja o primeiro ou segundo, o candidato terá que cumprir uma regra básica do teste, transpor pelo menos um dos pés as linhas que limitam o espaço 
demarcado. O taco não deve ser jogado, mas sim, depositado ao solo, e não deve tocar a linha demarcada. 
Número de Tentativas: 02 (duas); O candidato terá duas chances para realizar a prova de shuttle run, sendo a segunda facultativa, sendo considerado 
válido o seu melhor tempo.  
Tempo de execução: conforme tabela abaixo: 

TABELA 14.2 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
14.6 Para ser considerado APTO o candidato deverá fazer uma somatória de no mínimo 6 (seis) pontos, de um total máximo de 10 (dez) pontos. 
14.7 Será considerado INAPTO na avaliação de aptidão física o candidato que não alcançar o mínimo exigido, ou que não se apresentar na data ou no horário 

estabelecido para a sua realização, sendo consequentemente, eliminado do Concurso Público, não tendo classificação alguma no certame. 
14.8 O candidato deverá se preparar para a realização da avaliação de aptidão física com a antecedência necessária, e prevendo diversidade de local, clima, 

terreno, dentro de diversos fatores exógenos os quais não poderão ser utilizados pelo candidato como empecilho para a realização dos testes. 
14.8.1  Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (período menstrual, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas 

etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo 
concedido qualquer tratamento privilegiado. 

14.8.2. Os testes serão realizados, impreterivelmente, na data agendada e publicada em Edital, inexistindo possibilidade de marcar segunda chamada. 
14.9 A Banca Examinadora responsável pelos Exames de Aptidão Física poderá cancelar ou interromper as provas caso considere que não existam as 

condições necessárias para garantir a integridade física dos candidatos e evitar prejuízos ao seu desempenho. 
14.9.1 A Comissão Especial Organizadora do Concurso e a Fundação de Apoio a Unespar Campus de Paranavaí, estipulará nova data que será 

divulgada na ocasião, sendo certo que os candidatos realizarão todos os testes novamente, desprezando-se os resultados já obtidos. 
14.10 As eventuais anormalidades observadas com os candidatos durante a aplicação dos Exames de Aptidão Física serão registradas pela Banca Examinadora 

e comunicadas ao Centro Médico para subsidiar exames de saúde específicos. 
14.11 A relação com os candidatos habilitados, bem como de seus respectivos resultados obtidos na Avaliação de Aptidão Física será divulgada em edital no 

endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 
14.12 Quanto ao resultado da avaliação de aptidão física caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 18 deste Edital. 

15. DA PROVA DE TÍTULOS 

15.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Professor, Professor de Música, Professor de Educação Física e 
Professor de Inglês. 
15.1.1 Somente poderá participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 11.24 da prova objetiva, além de 

não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
15.1.2 Somente poderá participar desta fase do certame os candidatos inscritos como Pessoa com Deficiência - PcD que obtiver a pontuação 

estabelecida no subitem 11.24 da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
15.1.3 Somente poderá participar desta fase do certame os candidatos inscritos como Afrodescendente que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 

11.24 da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
15.1.4 Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentro do limite disposto no subitem 11.24, serão convocados para a 

prova de títulos.  
15.1.5 Os candidatos não classificados dentro do limite disposto no subitem 11.24 não serão convocados para a prova de títulos e estarão 

automaticamente eliminados do concurso. 

FORÇA MEDIDA EM KGF 

 

FORÇA MEDIDA EM KGF 

FEMININO MASCULINO 

Força em KGF Pontos Força em KGF Pontos 

Igual ou acima de 40,00 5 Igual ou acima de 50,00 5 

De 35 a 39,99 4 De 45 a 49,99 4 

De 30 a 34,99 3 De 40 a 44,99 3 

De 25 a 29,99 2 De 35 a 39,99 2 

De 20 a 24,99 1 De 30 a 34,99 1 

Até 19,99 0 Até 29,99 0 

SHUTTLE RUN 

FEMININO MASCULINO 

Tempo em Segundos e décimos 
de segundos 

Pontos Tempo em Segundos e décimos 
de segundos 

Pontos 

Até 11,50 5 Até 10,50 5 

De 11,51 até 12,00 4 De 10,51 até 11,00 4 

De 12,01 até 12,50 3 De 11,01 até 11,50 3 

De 12,51 até 13,00 2 De 11,51 até 12,00 2 

De 13,01 até 13,50 1 De 12,01 até 12,50 1 

De 13,51 ou mais 0 De 12,51 ou mais 0 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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15.2 A relação dos candidatos habilitados para participar da Prova de Títulos, a data para preencher o Formulário de Cadastro de Títulos e o período em que os 
títulos deverão ser enviados, serão divulgados em edital próprio a ser publicado oportunamente. 
15.2.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato o anexo dos títulos no site, o envio dos documentos anexados como forma de 

comprovação. 
15.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão:  

a) acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, e posteriormente logar na “Área do Candidato”, utilizando o CPF e sua senha 
pessoal; 

b) selecionar o concurso o qual encontra-se inscrito, e em seguida selecionar “Prova de Títulos”; 
c) anexar os documentos no formulário de cadastro de títulos disponível no endereço eletrônico; 
d) os títulos anexados devem estar digitalizados frente e verso, devendo estar compactado em um único arquivo em formato PDF, com o 

tamanho máximo de 2 (dois) MB (megabytes), por título anexado; 
e) após anexado os documentos, deverá o candidato enviar os títulos cadastrados para avaliação via Sedex com AR (Aviso de Recebimento) 

para o endereço informado abaixo, devendo estes documentos ser cópia autenticada. 

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR Campus de Paranavaí/PR 
Caixa Postal 449 
Paranavaí-PR 
CEP: 87.701-970 

Concurso Público do Município de Ubiratã - PR 
- PROVA DE TÍTULOS- 

NOME DO CANDIDATO:XXXXXXXXX 
CARGO: XXXXXXXXX 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX 

15.4 A prova de títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, de acordo com a Tabela 15.1 deste Edital; 
15.4.1 a prova de títulos terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a este valor, 

conforme disposto na Tabela 15.1 deste Edital; 
TABELA 15.1 

15.5 Somente serão avaliados os títulos cadastrados em conformidade com o disposto no item 15.14, e enviados de acordo com alínea “e” do item 15.3. 
15.6 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de frente e verso, autenticadas por cartório competente, sendo 

que em hipótese alguma os mesmos serão devolvidos. 
15.7 Não serão avaliados os documentos:  

a) postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de títulos;  
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos;  
c) cuja fotocópia/digitalização esteja ilegível;  
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório; bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados do respectivo 

mecanismo de autenticação;  
e) sem data de expedição;  
f) relacionados aos pré-requisitos do cargo pretendido. Caso o título figure como requisito, conforme presente edital, o candidato deverá entregar 

documentação adicional que comprove preencher os requisitos com outros títulos; 
g) de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados nos termos do subitem item 13.15.2 

15.8 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e com o CNPJ da Instituição de Ensino. 
15.9 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 15.1. 
15.10 Não será admitida, sob hipótese nenhuma, o pedido de inclusão de novos documentos. 
15.11 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva 

pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 
15.12 A relação dos candidatos com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 
15.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. 
15.14 Da Titulação Acadêmica: 

15.14.1os títulos de especialização, mestrado e doutorado serão comprovados mediante Certificados expedidos por instituição oficial e reconhecida pelo 
MEC. Somente serão aceitas Declarações de Conclusão de Curso, quando acompanhadas do histórico escolar do candidato, nos quais 
conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da 
tese, dissertação ou monografia, a comprovação da apresentação e aprovação atestando que o curso atende às normas da Lei nº 
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do 
extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de 
conclusão do curso, a declaração não será aceita; 

15.14.2para os cursos de mestrado e doutorado concluídos no exterior será aceito apenas o certificado, desde que revalidado por instituição de ensino 
superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado. 

15.14.3os certificados/declarações ou diplomas de pós-graduação, deverão conter as seguintes informações: identificação do responsável, carga horária, 
confirmação da conclusão, entrega e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso ou Dissertação ou Tese, sob pena de não serem validados. 
Produzirá o mesmo efeito Ata de Defesa de Dissertação ou Tese que ateste a aprovação sem nenhum tipo de ressalva. 

16. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

16.1 Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação mínimas 
 exigidas para aprovação, nos termos deste Edital. 

16.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que concorrem. 
16.2 Para os cargos de Nível Fundamental: Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista de Autos, Encanador, Funileiro, Lubrificador de Veículos e Máquinas, 

Mecânico de Máquinas Pesadas, Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados, Mestre de Obras, Operador de Máquinas e 
Pedreiro, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na Prova Objetiva e na Prova Prática. 
16.2.1 Para o cargo de Nível Fundamental: Guardião de Bens Públicos, o candidato deverá obter a pontuação estabelecida no subitem 11.24 e ter 

sido considerado APTO na Avaliação de Aptidão Física. 
16.2.2 Para os demais cargos de Nível Fundamental, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na Prova Objetiva. 

16.3 Para os cargos de Nível Médio, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na Prova Objetiva. 

TABELA DE TÍTULOS 

Cargos: Professor, Professor de Educação Física, Professor de Inglês e Professor de Música 

ITEM TÍTULOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo a que concorre. Também 
será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, desde que 
acompanhado de histórico escolar. 

4,00 
(por título) 

4,00 

2 
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo a que concorre. Também 
será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, desde que 
acompanhado de histórico escolar. 

3,00 
(por título) 

3,00 

3 
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do 
cargo a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na 
área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar. 

1,00 
(por título) 

3,00 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
https://www.fundacaofafipa.org.br/
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16.4 Para os cargos de Nível Médio/Técnico, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na Prova Objetiva. 
16.5 Para o cargo de Nível Superior: Professor, Professor de Educação Física, Professor de Música e Professor de Inglês, a Nota Final será igual à soma 

das notas obtidas na Prova Objetiva, e na Prova de Títulos. 
16.5.1 Para os demais cargos de Nível Superior, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na Prova Objetiva. 

16.6 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado e classificação 

deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003). 
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; quando houver; 
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; 
d) obtiver maior pontuação em Matemática; 
e) obtiver maior pontuação em Informática; quando houver;  
f) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais; 
g) obtiver maior pontuação na Prova Prática, quando houver; 
h) obtiver maior pontuação na Prova de Títulos, quando houver; 
i) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem), considerando dia, mês, 

ano; 
j) Sorteio Público. 

16.7 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de 3 (três) 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 de Candidatos Afrodescendentes, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como Pessoa preta ou parda em 

ordem de classificação; 
c) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa com Deficiência e como Pessoa 

preta ou parda em ordem de classificação. 
17. DA ELIMINAÇÃO 

17.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
17.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o seu início. 
17.1.2 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. 
17.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma diferente das orientações do item 11.10 e 

11.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que devem ser obrigatoriamente acondicionados em envelope porta-objeto fornecido pela empresa 
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. 

c) Artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. 
17.1.4 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 

candidatos. 
17.1.5  Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos. 
17.1.6  Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 
17.1.7  Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
17.1.8  Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas. 
17.1.9 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
17.1.10 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas. 
17.1.11 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação. 
17.1.12 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 
17.1.13 Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 11.17 ou portando o caderno de questões da prova objetiva antes do tempo 

determinado no subitem 11.19. 
17.1.14 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização. 
17.1.15 Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer objeto relacionado nos subitens 17.1.3. 
17.1.16 Não obtiver 60% (sessenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva.  
17.1.17 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em quaisquer das  fases do certame. 

17.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, serão registradas em ata. 
17.3 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. 
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

18.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial do Concurso Público, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 
a) Contra o indeferimento da Isenção CadÚnico; 
b) Contra o indeferimento da Isenção de Doador de Medula Óssea; 
c) Contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição como Pessoa com Deficiência;  
d) Contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 
e) Contra o resultado da Prova Objetiva; 
f) Contra o resultado da Avaliação de Aptidão Física; 
g) Contra o resultado da Prova Prática; 
h) Contra o resultado da Prova de Títulos; 
i) Contra a convalidação de participante na condição de Afrodescendente pela comissão avaliadora. 
j) Contra a nota final e classificação dos candidatos. 

18.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br, sob pena de perder o prazo recursal. 

18.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br. 

18.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso previsto na alínea “d” do subitem 18.1, os recursos 
deverão estar acompanhados de citação da bibliografia. 

18.5 Especificamente para o caso previsto na alínea “d” do subitem 18.1, admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, não sendo aceitos 
recursos coletivos. 

18.6 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo 
gabarito. 

18.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado será recalculado de acordo com o novo 
gabarito. 

18.8 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham 
interposto recurso. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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18.9 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 18.1 deste Edital. 
18.10 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital não serão 

apreciados. 
18.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato 

para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a 
aprovação. 

18.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
18.13 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
18.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato. 
18.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
18.16 Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos 

DEFERIDOS no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 
18.16.1 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.fundacaofafipa.org.br, durante o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação 
do edital de  resultado a que se refere. 

18.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, Campus de Paranavaí, empresa responsável pela organização do certame, constitui última 
instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 

19. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

19.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Município de Ubiratã - PR e publicado em 
Jornal Oficial Eletrônico do Município e nos endereços www.fundacaofafipa.org.br e www.ubirata.pr.gov.br, em três listas, em ordem classificatória e 
pontuadas: lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e afrodescendentes, lista com classificação 
dos candidatos afrodescendentes e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência. 
 

20. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS  

20.1 Após a homologação a convocação para posse será publicada no Jornal Oficial Eletrônico do Município e no endereço eletrônico oficial do Município de 
Ubiratã, www.ubirata.pr.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. 

21. DA CONVOCAÇÃO 

21.1 A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de acordo com a necessidade, disponibilidade e 
conveniência do Município de Ubiratã - PR, respeitando ordem de classificação e a vigência do Edital. 
21.1.1 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. 
21.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo 

imediatamente classificado. 
21.3 A nomeação no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município. O candidato convocado somente será nomeado se for julgado APTO 

física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será nomeado, perdendo automaticamente a 
vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.  
21.3.1 A nomeação para o cargo de Operador de Máquinas, dependerá além da inspeção disposta no subitem 21.3, de apresentação de exame 

toxicológico negativo, qual será custeada pelo candidato. 
21.3.2 Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a perícia médica para a verificação da compatibilidade de sua 

deficiência com o exercício das atribuições do  cargo. 
21.3.3 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. 
21.4 Para nomeação e posse no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento; 
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino; 
d) Cópia do documento de Identificação; 
e) Cópia do Cartão do CPF do Convocado e de seus dependentes; 
f) Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo; 
g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo; 
h) 01 (uma) fotografia 3X4 recente; 
i) Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos; 
j) Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside e pela Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos. 
k) Cópia do comprovante de residência; 
l) Número do PIS/PASEP; 
m) Outros documentos listados no momento do ato convocatório. 
n) O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado na Divisão de Recursos 

Humanos e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista. 
21.5 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Divisão de Recursos Humanos do Município de Ubiratã - PR, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da data da publicação do Edital de convocação, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados no item 4 e 
subitem 21.4. 

22. DA POSSE 

22.1 Serão empossados, gradativamente, através do Jornal Eletrônico Oficial do Município, os candidatos aprovados em todas as etapas do concurso, para 
investidura no cargo e cumprimento do estágio probatório de 3 (três) anos. 
22.1.1 O provimento dos cargos ficará a critério do Município de Ubiratã – PR e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação. 

22.2 Será eliminado do concurso o candidato que, por qualquer motivo, não comparecer ao local, dia e hora designados para posse e início do estágio 
probatório. 

22.3 Caberá ao Município de Ubiratã – PR a definição da data da posse dos candidatos, não sendo permitida modificação desta data para qualquer fim que não 
seja necessidade e conveniência da Administração. 

22.4 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. 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não estiver consumada a providência do evento que lhes 
diz respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo Município de Ubiratã – PR, no endereço 
eletrônico www.ubirata.pr.gov.br e www.fundacaofafipa.org.br. 
23.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os comunicados e Editais referentes ao 

Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico do Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí 
www.fundacaofafipa.org.br e do Município de Ubiratã, www.ubirata.pr.gov.br. 

23.2 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. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.ubirata.pr.gov.br/
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23.3 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. 
23.3.1 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.fundacaofafipa.org.br. 

23.4 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. 
23.4.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará na sua eliminação do concurso 
23.4.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem anterior, serão registradas em ata conforme o item 

17.2. 
23.5 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será considerada, em caráter irrecorrível, como desistência. 
23.6  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação 

publicada no Jornal Oficial Eletrônico do Município de Ubiratã – PR, acessado pelo endereço eletrônico www.ubirata.pr.gov.br. 
23.7  O Município de Ubiratã 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. 
23.7.1 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. 
23.8 A empresa organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público. 
23.9 A Comissão do Concurso permanecerá constituída até a homologação do concurso. 
23.10 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@fafipa.org, anexando documentos que 
comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso nº 01/2018, Cargo e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos 
resultados. Após esta data, poderá requerer a alteração junto à Prefeitura do Município de Ubiratã – PR, situada na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, nº 
1852, CEP 85440-000, no Protocolo Geral ou enviar a documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados da Divisão de Recursos 
Humanos. 

23.11 O Município de Ubiratã – 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 Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; 
d) outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos. 

23.12 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de 
recurso apontado neste Edital. 

23.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público em conjunto com a empresa organizadora. 
23.14 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de sua publicação. 
23.15 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. 
23.16 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Ubiratã, 05 de dezembro de 2018 
Haroldo Fernandes Duarte 
Prefeito do Município de Ubiratã 
 
ANEXO I DO EDITAL Nº 01/2018 
DOS REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida (microárea); cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 
atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; registrar, para fins 
de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; informar 
os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados; participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 
acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados; orientar as famílias 
quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanhar, por meio de visita 
domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade; as visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de 
risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes; desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de 
saúde e a população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 
coletividade; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de 
ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a 
equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado 
pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe; estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 
sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros 
e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe; atuar de acordo com as propostas de qualificação do acesso e qualidade no 
atendimento, com apoio da equipe matricial; participar, em conjunto com outros profissionais da saúde, de atividades de planejamento, avaliação, 
acompanhamento, capacitação de atividades relacionadas às ações de saúde e programas municipais; desenvolver ações intersetoriais; participar dos Conselhos 
Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-
estabelecidos. 
Atribuições comuns do ACS e Agente da Dengue: Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que 
atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de 
ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da 
equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às 
pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares; identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças 
ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e 
agravos; orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva; identificar casos 
suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável 
pelo território; informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.ubirata.pr.gov.br/
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controle de vetores; conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, 
assistência social, entre outros; e exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo 
gestor federal ou municipal. Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas 
por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica 
de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência: aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e 
prevenir doenças e agravos; realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus 
e segundo projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica; aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar; realizar técnicas 
limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente 
cobre a ferida; e orientação e apoio, em domicílio, para a correta administração da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade. 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos; inspecionar caixas d’água, calhas e 
telhados; aplicar larvicidas e inseticidas; realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice; realizar a eliminação de criadouros; executar o 
tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico; orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores, 
inclusive em reuniões comunitárias; utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação; repassar ao supervisor da área os 
problemas de maior grau de complexidade não solucionados; manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos de sua zona de atuação; registrar as 
informações referentes às atividades executadas nos formulários ou sistema de informação específico; deixar seu itinerário diário de trabalho; encaminhar aos 
serviços de saúde os casos suspeitos de dengue; realizar bloqueio de casos suspeitos, inclusive em finais de semana, quando necessário; realizar visita domiciliar 
para inspeção de depósitos; orientar quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas; realizar recenseamento de animais; prevenir e controlar doenças 
como dengue, chagas, leishmaniose e malária; trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da Família, participando das 
reuniões e trabalhando sempre em parceria com o Agente Comunitário de Saúde; contribuir para promover integração entre as Vigilâncias Epidemiológica, 
Sanitária e Ambiental; desenvolver ações intersetoriais; realizar avaliação em conjunto com as Equipes da Estratégia Saúde da Família e Conselho Municipal de 
Saúde quanto ao impacto das ações, implementadas através de indicadores pré-estabelecidos.     
 Atribuições comuns do ACS e Agente da Dengue: Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que 
atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de 
ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da 
equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às 
pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares; identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças 
ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e 
agravos; orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva; identificar casos 
suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável 
pelo território; informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o 
controle de vetores; conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, 
assistência social, entre outros; e exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo 
gestor. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS (MASCULINO) 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e desmontando andaimes, 
transportando e misturando materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de sinalização, preparando solos para plantio; executar 
a limpeza de ruas, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos; executar atividades de capinação e retirada de mato; transportar material de um local 
para outro, inclusive, carregando e descarregando veículos; executar serviços de jardinagem, podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de 
pátios e outros; preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças, legumes e 
frutos; aparar grama, limpar e conservar os jardins; aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias; 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outros elementos; escavar 
valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo; executar atividades referentes à captura de animais, 
encaminhando aos locais pré-determinado; servir as pessoas e conservar limpo o local de trabalho procedendo à limpeza e arrumação; executar serviços de 
limpeza e/ou manutenção em geral em repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e 
higiene; verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da necessidade de 
reposição; executar serviços de lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme sua especificação; executar outras 
atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade quando solicitadas pela chefia imediata. 

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, o processamento de feitos, a redação de atas, digitação de minutas de leis, projetos de lei, decretos, portarias, ofícios, 
memorandos, declarações, certidões, pareceres, relatórios técnicos e estatísticos, editais diversos, planos, programas e projetos, observando as normas técnicas 
de redação; prestar apoio técnico administrativo na elaboração da proposta orçamentária da unidade organizacional na qual estiver prestando serviços, caso seja 
necessário; prestar informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; revisar, reproduzir, expedir e arquivar 
documentos e correspondências; diagramar e programar a publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Município; controlar o pronto-pagamento e diárias; 
efetuar cálculos diversos, inclusive àqueles relacionados ao setor de recursos humanos e de pagamento; prestar informações gerais ao público, quando solicitado; 
operar sistemas de tramitação de processos; manter o controle da frequência dos servidores e empregados públicos municipais; abastecer com informações e 
prestar consultas a bancos de dados da administração municipal; controlar a movimentação de documentos pertinentes ao seu trabalho, fazendo classificação, 
organização, arquivamento e preservação dos mesmos; monitorar acesso a áreas e documentações restritas; executar trabalhos nas áreas de finanças, de 
orçamento, de administração de pessoal e material; utilizar-se do uso de equipamentos de informática para a realização de suas tarefas cotidianas; executar 
outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, redigir, digitar e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, atestados, informações, 

relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial, financeira, de pessoal e outras; elaborar 
e manter atualizados fichários e arquivos; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas 
calculadora, leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; elaborar documentos referentes a assentamentos 
funcionais; proceder o protocolo, classificação, separação de distribuição de expedientes; auxiliar na elaboração e conferência de folhas de pagamento de 
pessoal; exercer atividades auxiliares em bibliotecas; obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de 
rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de 
complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, executar serviço de atendimento e auxílio aos leitores na pesquisa e procura de livros; ordenar os livros, revistas, 
jornais e documentos nas estantes; receber e guardar livros, documentos e periódicos em seus respectivos lugares; catalogar, registrar e classificar os livros e 
periódicos; preencher e ordenar as fichas dos leitores, cadastrando-as e mantendo registro através de computadores, caso necessário; fazer empréstimos de 
livros e periódicos, fazendo o controle das devoluções; receber doações de livros, revistas e outras publicações; elaborar e executar pesquisas junto aos leitores e 
a Internet, para a determinação de compra de livros e periódicos; executar serviços de referência; executar serviços de indexação dos periódicos; participar de 
cursos, palestras, seminários e outros que sejam afins à área de biblioteca; auxiliar na divulgação de eventos culturais desenvolvidos pela biblioteca; zelar pela 
limpeza das dependências da biblioteca; elaborar relatórios e mapas estatísticos sobre suas atividades; abastecer com informações e prestar consultas a bancos 
de dados da administração municipal, quando necessário; zelar pelo uso correto e a conservação de equipamentos da biblioteca; executar outras atividades 
correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

AUXILIAR DE SECRETÁRIA 

Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, proceder a matrícula e rematrícula dos alunos de acordo com as normas da Secretaria Estadual de Educação; 
solicitar, receber e arquivar documentos dos alunos; montar prontuários de acordo com as especificações; registrar a entrada e saída de documentos; proceder no 
recebimento e expedição de documentos quando solicitados e em tempo hábil; elaborar, com clareza e precisão, ofícios, históricos escolares, transferências, 
certificados, boletins, relatórios, atestados e outros; fazer planilhas, relatórios e gráficos sobre frequência e aproveitamento dos alunos; atentar para que os 
serviços de secretaria, sejam feitos rigorosamente em dia, mesmo nos períodos de férias; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de 
complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

ASSISTENTE SOCIAL 

Requisito: Ensino Superior em Serviço Social com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 30 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições, esclarecendo dúvidas, orientando sobre direitos e 
deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da instituição, cuidados especais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e legislação e sobre processos, 
procedimentos e técnicas; ensinar a otimização do uso de recursos; organizar e facilitar; assessorar na elaboração de programas e projetos sociais; organizar 
cursos, palestras, reuniões, planejar políticas sociais; elaborar planos, programas e projetos específicos; delimitar o problema; definir público alvo, objetivos, metas 
e metodologia; formular propostas; estabelecer prioridades e critérios de atendimento; programar atividades; pesquisar a realidade social; realizar estudo 
socioeconômico; pesquisar interesses da população, perfil dos usuários, características da área de atuação, informações in loco, entidades e instituições; realizar 
pesquisas bibliográficas e documentais; estudar viabilidade de projetos propostos; coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados, executar procedimentos 
técnicos; registrar atendimentos; informar situações problema; requisitar acomodações e vagas em equipamentos sociais da instituição; formular relatórios, 
pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; formular questionários; monitorar as ações em desenvolvimento; acompanhar resultados da execução de programas, 
projetos e planos; analisar as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos acordados com o usuário; criar critérios e indicadores 
para avaliação; aplicar instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, projetos e planos propostos; avaliar satisfação dos usuários; 
articular recursos disponíveis: identificar equipamentos sociais disponíveis na instituição; identificar recursos financeiros disponíveis; negociar com outras 
entidades e instituições; formar uma rede de atendimento; coordenar equipes e atividades; coordenar projetos e grupos de trabalho; recrutar e selecionar pessoal; 
participar do planejamento de atividades de treinamento e avaliação de desempenho dos recursos humanos da instituição; desempenhar tarefas administrativas; 
cadastrar usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de documentos; controlar dados estatísticos; utilizar recursos de informática; executar outras atividades 
da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

BIBLIOTECÁRIO 

Requisito: Ensino Superior em Biblioteconomia com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, realizar a difusão cultural, promovendo ações, atividades e eventos, bem como, organizando bibliotecas itinerantes; 
realizar análises e levantamentos estatísticos, visando munir o Município com os números de acessos à Biblioteca Pública Municipal, possibilitando estudos e 
definições; dispor para os leitores os materiais da biblioteca do Município, objetivando a consulta local e empréstimo de materiais, processando tecnicamente o 
acervo de materiais, tais como livros, periódicos e outros, preparando o acervo para empréstimo e pesquisa, catalogando e classificando o acervo bibliográfico, 
cadastrando materiais e informações no sistema; pesquisar novos métodos e materiais educativos, visando tornar a biblioteca mais atrativa e podendo sempre 
oferecer novidades aos frequentadores deste ambiente, estimulando a população do Município à prática da leitura; propiciar aos leitores sugerirem as leituras de 
seu interesse; selecionando e providenciando a aquisição dos materiais bibliográficos solicitados; repondo os materiais danificados; realizando projetos de 
incentivo à leitura; capacitar os auxiliares que atuam nas bibliotecas da rede municipal, visando prepará-los para atuar com as atividades relacionadas à 
organização de uma biblioteca; administrar a Biblioteca Pública Municipal, organizando e controlando o acervo, fornecendo informações de maneira rápida e 
prática aos usuários, auxiliando-lhes em suas buscas, planejando, organizando e supervisionando todas as atividades desenvolvidas, a fim de estimular os hábitos 
de leitura nos alunos e comunidade, incentivando que frequentem a biblioteca; disponibilizar informações aos usuários da biblioteca, prestando atendimento a 
estes, contribuindo com sua satisfação neste ambiente e facilitando suas buscas; cativando e estimulando o aluno a frequentar a biblioteca; apresentando, de 
forma lúdica, as obras existentes na biblioteca; fornecendo a informação de maneira prática e rápida ao estudante; localizando informações; recuperando 
informações; elaborando estratégias de busca avançada; cadastrar usuário; emprestando material do acervo; controlando a circulação de recursos informacionais; 
orientando o usuário na preservação do acervo; integrar a biblioteca no programa educativo, participando de projetos desenvolvidos nas salas de aula, bem como 
divulgando junto à comunidade escolar, informações sobre seus serviços e recursos bibliográficos, contribuindo com a formação dos alunos do município; 
pesquisar novos métodos e materiais educativos, visando tornar a biblioteca mais atrativa e podendo sempre oferecer novidades aos frequentadores deste 
ambiente; elaborar projetos a órgãos de fomento à cultura, leitura, bibliotecas e arquivos, visando captação de recursos, inovações e melhorias no espaço de 
trabalho; 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; manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e 
legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos; atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer 
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos; zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho; zelar 
pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos utilizados no trabalho; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando 
solicitadas pela chefia imediata. 

BIOQUÍMICO 

Requisito: Ensino Superior em Bioquímica ou Biomedicina com registro no órgão de classe ou Ensino Superior em Farmácia com especialização em 
Bioquímica com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais. 
Atribuições: Compreende genericamente supervisionar e executar analises hematológicas, sorológicas bacteriológicas, parasitológicas, cronológicas e outras 
utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas do laboratório; utilizar técnicas específicas de cultura e antibiograma, comparando os resultados com gráficos de 
interpretação para fornecer o diagnóstico laboratorial, visando complementar o diagnóstico médico, assumir a responsabilidade pelos resultados dos exames 
realizados no laboratório, assinado os laudos para dar maior segurança aos requisitantes, manipular insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem e mistura 
utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender a produção de remédios e outros preparos, controlar químicas, para atender a produção de 
remédios e outros preparos; controlar entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; analisar 
produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição; fornece sempre 
que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos; coordenar, executar e acompanhar as atividades especificas do 
laboratório de análises clínicas, desde a recepção ou coleta do material para exame e análise, até a entrega do laudo final ao paciente; fazer pesquisas 
quantitativas e qualitativas em amostras de matérias dos exames requisitados pelo médicos, analisar os aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue 
e outros fenômenos bioquímicos para verificar os efeitos produzidos no organismo a adequação relativa de cada elemento, colaborar com a limpeza e 
organização do local de trabalho; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

BORRACHEIRO 
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Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, operar equipamento de montagem e desmontagem automática ou manual de pneumático; retirar e recolocar os 
rodados nos respectivos veículos; reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usadas em veículos, máquinas e equipamentos; encher e calibrar pneus, 
utilizando bombas de ar e barômetro, para conferir-lhes a pressão requerida pelo tipo de veículo, carga ou condições de estrada; examinar as partes mais 
desgastadas para fazer serviços de rodízio, visando nivelar sua superfície externa; executar serviços de recauchutagem, colocando nova camada de borracha; 
executar pequenos serviços na roda de veículos, máquinas e equipamentos, com o objetivo de prolongar o uso da mesma; verificar diariamente o nível do óleo do 
compressor automático de ar, complementando se necessário; zelar pela limpeza do local de trabalho; zelar e conservar sob sua guarda, todos os materiais, 
máquinas e equipamentos existentes em sua área de serviço; controlar o estoque de remendos e afins; manter controle diário de atendimento; usar equipamentos 
de proteção individual; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

CARPINTEIRO 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, estudar o trabalho a ser executado, consultando plantas, esboços, modelos ou especificações para estabelecer a 
sequência das operações; selecionar os materiais necessários, escolhendo-os adequadamente, para assegurar a qualidade do trabalho; traçar os contornos da 
peça segundo o modelo desejado, possibilitando o corte da mesma; preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e telhados; fazer e montar 
peças ou conjuntos de peças de madeira e assemelhados, utilizando materiais, ferramentas e equipamentos apropriados, tais como: plaina, serrote, formão, 
furadeira, serras e outros instrumentos; montar as peças, encaixando-as e fixando-as com cola, pregos, parafusos, formando objeto desejado; fazer reparos em 
diversos objetos de madeira ou que tenham componentes de madeira, substituindo total ou parcialmente as partes desgastadas; colocar fechaduras e outras 
peças em acessórios ou elementos de madeira, fixando-os; montar formas para concretagem, peças empregadas em obras de carpintaria, forros, palanques e 
engradamentos; afiar ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador ou pedra de afiar, operar máquinas de carpintaria, como serra-fita, tupia, 
desempenadeira, serra circular, torno, desengrossadeira, furadeira, aparadeira e outras, regulando e posicionando a madeira, acionando os dispositivos e 
controlando a execução dentro das medidas e formas desejadas; fazer pedidos de suprimento de material para seu uso; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, 
conservação, manutenção e funcionamento das máquinas e equipamentos de seu uso; usar equipamentos de proteção individual; executar outras atividades 
correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

CUIDADOR SOCIAL 

Requisito: Ensino Médio e curso específico na área 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, proporcionar segurança e bem-estar aos atendidos em situação de risco ou vulnerabilidade social, com ações 
objetivando diminuir seu sofrimento psíquico e somático, auxiliando, quando possível, na integração e reintegração dos atendidos às suas famílias e sociedade, 
intensificando o convívio social, através de atividades sociais, cuidados de saúde, dinâmicas, brincadeiras e outros cuidados de acordo com a faixa etária dos 
atendidos; promover a proteção da saúde dos atendidos, participando de discussões, elaboração, desenvolvimento e execução de projetos interdisciplinares, 
conforme a demanda existente, atuando isoladamente ou com outros profissionais, em atendimentos grupais ou individuais; prestar serviços de suporte, 
promovendo a ordem e o convívio entre os atendidos, mediando conflitos quando necessário; contribuir na formação integral dos atendidos, participando da 
elaboração do planejamento, bem como da execução de atividades educativas, preventivas e recreativas na unidade, observando a proposta da Secretaria e 
respeitando o estágio de desenvolvimento dos atendidos; zelar pela integridade física e moral dos atendidos, acionando órgãos e entidades necessários para 
garantir a segurança e proteção dos mesmos; manter o registro dos acontecimentos diários, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibilitar a troca de 
informações entre turnos e o entendimento do histórico do cotidiano da unidade; manter registros individuais sobre o desenvolvimento dos atendidos, atualizando-
os e organizando-os, de modo a preservar a história dos mesmos; acompanhar e auxiliar os atendidos no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando 
para que tenham suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) atendidas; acompanhar os atendidos nos serviços de saúde, escola, entre outros serviços 
requeridos no cotidiano; escutar, estar atento e ser solidário com os atendidos; auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene dos atendidos; estimular e ajudar na 
alimentação e na constituição de hábitos alimentares dos atendidos; acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades 
cotidianas dos atendidos; organização da rotina doméstica e limpeza do ambiente da unidade; cuidar do vestuário; promover o cuidado básico dos atendidos; 
executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

CIRURGIÃO DENTISTA – PROTÉSE DENTÁRIA 

Requisito: Ensino Superior em Odontologia com especialização em Prótese Dentária e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: compreende, genericamente, diagnosticar as deficiências do sistema mastigatório, valendo-se de exames específicos e outros recursos mecânicos e 

fisiológicos, para estabelecer o plano terapêutico; programar a substituição total ou parcial de órgãos ou estruturas responsáveis pelas funções mastigatórias 
solicitando, realizando ou interpretando testes e exames especiais, como faciometria, cefalometria craniometria telerradiografias e outros, para restaurar ou corrigir 
a estética e, restabelecer a função deficitária: avaliar as condições do aparelho mastigador, estudando a forma de implantação dos dentes. Estruturas 
periodontais. Maxilares, articulações temporomandibulares, seus músculos e ligamentos associados e demais anexos, para elaborar o plano de melhor 
aproveitamento dos componentes naturais e assegurar a boa estabilidade dos aparelhos protéticos; fazer registro, empregando modelos previamente montados 
que permitam produzir a oclusão apresentada ou a ideal, a fim de estabelecer para o paciente a oclusão funcional, mantendo apresentada, se for o caso, ou 
corrigindo-a quando portadora de desvios do normal: fazer levantamento de máscaras faciais, totais ou parciais, utilizando óleo, gesso e outras substâncias, para 
localizar os desvios e elaborar o plano odontoterapêutico; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia 
imediata. 

CIRURGIÃO DENTISTA 

Requisito: Ensino Superior em Odontologia e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executar tarefas especializadas e complexas que requerem conhecimentos técnicos, exigindo constante aperfeiçoamento e atualização de 
conhecimentos, iniciativa e discernimento para tomar decisões; diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos 
ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal e geral; corre risco de contaminação, havendo portanto necessidade de uso de equipamento de proteção 
individual; 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 falta ao emprego; proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa; 
aplicar anestesia local e troncular; empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o 
tratamento; 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-odontológico, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça; realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 
atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; 
realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 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, buscando aproximar e integrar ações 
de saúde de forma multidisciplinar; realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, 
para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação ou restabelecer a estética; extrair raízes e dentes; o cirurgião-dentista poderá operar pacientes 
submetidos a qualquer um dos meios de anestesia geral, desde que sejam atendidas as exigências cautelares recomendadas para o seu emprego; o cirurgião-
dentista somente poderá executar trabalhos profissionais em pacientes sob anestesia geral quando a mesma for executada por profissional médico especialista e 
em ambiente hospitalar que disponha das indispensáveis condições comuns a ambientes cirúrgicos; acolher o usuário de forma humanizada, respeitando seus 
valores étnicos e sociais; participar da elaboração e atualização de protocolos, notas técnicas e diretrizes para os serviços em odontologia; executar outras 
atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato; contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os 
membros da equipe; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB; participar do planejamento e execução das 
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ações juntamente com a equipe multidisciplinar realizando ações de matriciamento; participar da elaboração dos instrumentos de gestão (Plano Municipal de 
Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão, prestação de contas de acordo com a legislação do SUS); elaborar protocolos de fluxos de 
atendimento de acordo com sua competência; participar, em conjunto com outros profissionais da saúde, de atividades de planejamento, avaliação, 
acompanhamento, capacitação de atividades relacionadas às ações de saúde e programas municipais; desenvolver ações intersetoriais; participar dos Conselhos 
Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-
estabelecidos. 

CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 

Requisito: Ensino Superior em Odontologia com especialização em Cirurgia Bucomaxilofacial e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente fazer biópsia de retirando fragmentos, para proceder exame anatomopatológico; fazer erupção cirúrgica, 
empregando técnicas de rotina, a fim de preparar o local para reimplantação e transplante de dentes; executar atividades de remoção de cistos. tumores  e  
corpos  estranhos,  recorrendo  à cirurgia,  para  possibilitar  a  recuperação da saúde;  fazer  o  preparo  dos  tecidos   valendo-se  de  processos  cirúrgicos,  
para possibilitar a adaptação  de  próteses  e  correção  ortodôntica ;  realizar  correção  de prognatismo,  fazendo  plástica,  para  atingir as  finalidades  estética  
e  corretora  da função  mastigatória;  tratar  as  fraturas  e  contusões  dos  ossos  da  mandíbula  e  do maxilar  superior,  empregando  redução,  cirurgia  ou 
prótese,  para  restaurar  a  função mastigatório;   tratar  da  comunicação  buco-sinusal,  efetuando  retalhos  na  abóbada palatina,  para  conseguir   a  oclusão;  
realizar   extração   de  dentes  inclusos,   semiinclusos   e   extranumerários,   utilizando   instrumental   apropriado ,   para   promover descompressão  de 
nervos periféricos e tratar  processos infecciosos;  compreender  e entender   a   legislação   e   o   papel   do   SUS, participar   de   espaços   coletivos   de 
planejamento  e avaliação  junto com a gerência  do CEO -  Centro de Especial1dades Odontológicas,   participar   de   discussões   com   a   Rede   Básica   
como   agente   de educação  permanente,  discutir a  programação,   exercer  as  atribuições  dispostas  na legislação  específica   da  profissão   de  
Odontólogo   Cirurgião   Buco  Maxila  Facial;  realizar consultas e atendimentos odontológicos, realizar    biópsias,     emitir diagnósticos ,   prescrever   
medicamentos ,   promover   o   tratamento   de   patologias relacionados  às  seguinte s  situações:  anatomia  do  terço  médio  e  inferior  da  face; infecções   
de   origem   dental:   dentes   inclusos;   periapicopatias;   cistos   e   tumores benignos dos  maxilares  e  dos tecidos  moles  da  face  das  afecções  do  seio  
maxilar traumatologia Buco     Maxila     Facial;     ortodôntico-cirúrgico     das     deformidades dentofaciais;    das    alterações    das    articulações 
temporomandibulares;    realizar anestesias  local  da  região  Buco  Maxilo  Facial; :  realizar  pré-operatório  em  cirurgias diversas;  frenectomia;  cirurgias  pré-
protéticas ·  fraturas  e  luxação  da ATM:  executar outras atividades  da  mesma  natureza  e  grau  de  complexidade,  quando  solicita das pela chefia 
imediata. 

CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA 

Requisito: Ensino Superior em Odontologia com especialização em Endodontia e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, restaurar e obturar dentes, valendo-se   de  meios clínicos,  para   manter   a   vitalidade   pulpar·  realizar 

procedimentos  cirúrgicos,  efetuando  remoções  parciais  ou  totais  do  tecido  pulpar,  para conservar   o   dente ;   executar   tratamento   dos   tecidos   
periapicais, fazendo cirurgia   ou   curetagem   apical,   para   proteger   a   saúde   bucal ;   fazer   tratamento biomecânico na  luz dos condutos radiculares, 
empregando  instrumentos especiais  e medicamentos, para eliminar os germes causadores de processo infeccíoso periapical;  infiltrar   medicamentos   anti-
inflamatórios,  antibióticos   e  detergentes   no interior  dos condutos   infectados    utilizando  instrumental  próprio,  para  eliminar  o processo  infeccioso:  
executar vedamento  dos  condutos  radiculares ,  servindo-se  de material obturante ,  para  restabelecer  a  função  dos  mesmos;  planejar,  controlar  e 
executar    ações    de    atendimento    odontológico    conforme    sua    especialidade; desenvolver   a  prevenção,   diagnóstico,, prognóstico, tratamento   e   
controle   das alterações da polpa  e dos tecidos peri -radiculares; efetuar  exames,  emitir diagnósticos  e  tratar  afecções  da  boca,  dentes  e  regiões  
maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos   para promover  e recuperar  a saúde bucal em geral; realizar exames gerais,   diagnósticos   e   
tratamentos   odontológicos,   bem como, extrações  e  pequenas  cirurgias; utilizar  técnicas  para  recuperação  e  promoção  da saúde bucal geral, realizando 
ações previstas  na programação  do serviço; orientar  a clientela  da unidade  de atendimento, individualmente ou em grupo,  em assuntos  de odontologia   
preventiva   e  sanitária;   executar   atividades individualmente   ou   em equipe,  técnicas ou  científicas  na  área  da  saúde pública correspondentes  a  sua 
especialidade  observada  a  respectiva  regulamentação profissional  e as  normas  de segurança  e  higiene  do trabalho;  zelar  pelo  cumprimento  das  normas  
de  vigilância epidemiológica  e  sanitária;  participar  do  planejamento,  elaboração  e  execução  de pro  r  mas  de  treinamento  em  serviços  e  de  
capacitação  de  recursos  humanos; participar  e  realizar  reuniões  e  práticas  educativas  junto  à  comunidade ;  integrar equipe   multiprofissional,   
promovendo    a   operacionalização   dos   serviços,   para assegurar  o  efetivo atendimento  às  necessidades  da  população;  executar  outras atividades  da  
mesma  natureza  e  grau  de  complexidade,   quando  solicitadas  pela chefia imediata. 

CIRURGIÃO DENTISTA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Requisito: Ensino Superior em Odontologia com especialização para Pacientes com Necessidades Especiais e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos problemas de 
saúde bucal dos pacientes que apresentam uma complexidade no seu sistema biológico, psicológico ou social, bem como percepção e atuação dentro de uma 
estrutura transdisciplinar com outros profissionais de saúde e áreas correlatas com o paciente; examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que 
couber ao cirurgião-dentista, utilizando instrumentais ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca 
encaminhando nos casos de suspeita de enfermidade na face, ao médico assistente identificar as afecções quanto â extensão e à profundidade, utilizando 
instrumentos especiais, radiológicos ou outra forma de exame complementar para estabelecer diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento; aplicar 
anestesias tronco-regionais, infiltrativas tópicas ou quaisquer outros tipos regulamentadas pela CFO, para promover conforto e facilitar a execução do 
tratamento: promover a saúde bucal, que no âmbito da unidade de saúde quer no meio externo, através da participação direta com conferências e palestras 
sobre os vários aspectos da odontologia, notadamente a preventiva: extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos, quando não 
houver condições técnicas ou materiais   de    tratamento    conservador;   efetuar   remoção    de   tecido    cariado e restauração dentária, utilizando 
instrumentos, aparelhos e materiais tecnicamente adequados,  para  restabelecer  a  forma  e  a  função  do  dente;  executar  a  remoção mecânica  da placa  
dental e do cálculo  ou  tártaro  supra e  subgengival,  utilizando-se de meios ultrassônicos   ou   manuais ;   prescrever   ou   administrar   medicamentos, 
inclusive  homeopáticos,  quando  o  cirurgião-dentista for devidamente habilitado em homeopatia  em   odontologia, determinando   a  via  de  aplicação,  para   
auxiliar  no tratamento  pré,  trans  e  pós-opera tório;  proceder  pericias   odonto-administrativas, examinando  a  cavidade  bucal  e  os  dentes, a  fim  de  
fornecer  atestados  e  laudos previstos em normas e regulamentos;  coordenar, supervisionar  ou executar  a coleta de  dados  sobre  o  estado  clínico  dos  
pacientes,   lançando-os  em  fichas  individuais , para acompanhar a evolução do tratamento; orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, 
instrumental ou equipamento utilizado em sua especialidade, observando sua correta utilização; elaborar, coordenar e executar programas educativos e de 
atendimento odontológico preventivo voltados principalmente para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino: elaborar 
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas , de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação ; participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares; realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas 
de trabalho afetos ao Município; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 

Requisito: Ensino Superior em Odontologia com especialização em Periodontia e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, tratar das doenças relacionadas com o periodonto servindo-se de meios clinicas, cirúrgicos ou protéticos, para 
preservar ou recuperar o tecido periodontal: realizar procedimentos específicos necessários à complementação do tratamento periodontal, fazendo balanceio  
oclusal e pequenos movimentos de dentes, para assegurar  a saúde bucal: realizar a   imobilização    dos   dentes   com   movimentação    patológica     utilizando 
amarrias ou goteiras,   para   restabelecer   a   sua   função   mastigatória   e  estética; planejar controlar  e  executar   ações  de  atendimento   odontológico  
conforme  sua especialidade;  desenvolver   avaliação   diagnóstica   e  planejamento   do  tratamento, avaliação da influência da doença periodontal em 
condições sistêmicas; controlar os agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos seus substitutos: 
realizar procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais e peri implantares: realizar exames gerais , diagnósticos  e 
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tratamentos odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias: utilizar técnicas para recuperação e promoção da saúde bucal geral, realizando ações 
previstas na programação do serviço; orientar a clientela da unidade de atendimento. individualmente ou em grupo, em assuntos de odontologia preventiva e 
sanitária- executar atividade de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária; participar do plane1amento, 
elaboração e execução de programa de treinamento em serviços e de capacitação de recursos humanos; participar e realizar  reuniões e práticas educativas 
junto à comunidade: integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da 
população, executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade quando solicitadas pela chefia imediata. 

ENFERMEIRO 

Requisito: Ensino Superior com Enfermagem com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende,   genericamente,   participar    da equipe   multidisciplinar,   nas   diversas   atividades   que   visam   o   aprimoramento   e 
desenvolvimento    das    atividades    de    interesse    da    instituição;    identificar    as necessidades  de enfermagem, programando e coordenando  as 
atividades  da equipe de enfermagem,  visando  a preservação  e recuperação  da  saúde:  elaborar  plano de enfermagem,    baseando-se   nas   necessidades 
identificadas,   para   determinar a  assistência  a  ser  prestada  pela  equipe;  planejar,  coordenar  e organizar  campanhas de  saúde  em  todos  os  
segmentos   para manter   uma  adequada   assistência   aos pacientes   com   eficiência,  qualidade   e  segurança; executar  diversas   tarefas   de 
enfermagem  de  maior  complexidade,  valendo-se  de  seus  conhecimentos  técnicos, para  proporcionar  o  maior  grau  possível  de  bem  estar  físico,  
mental  e  social  aos seus pacientes:  efetuar  testes de sensibilidade, aplicando  substâncias  alergênicas e fazendo   a   leitura   das   reações   para  obter   
subsídios   diagnósticos;   participar   na elaboração,  execução  e  avaliação  dos  planos,  de  saúde visando a  melhoria  da qualidade  da  assistência·  
executar  a  distribuição  de  medicamentos  valendo-se  de prescrição  médica;  elaborar  escalas  de  serviço  e  atividades  diárias  da  equipe  de 
enfermagem     sob    sua    responsabilidade;    fazer    medicação    intramuscular    e endovenosa,  curativos.  retirada  de pontos;  manter  uma  previsão  a  
fim  de requisitar materiais  e  medicamentos  necessários,  para  assegurar  o  desempenho  adequado dos trabalhos de enfermagem; realizar reuniões de 
orientação e avaliação, visando o aprimoramento  da  equipe  de  trabalho;  fazer  a  triagem  nos  casos  de  ausência  do médico e prestar atendimento  nos 
casos de emergência· providenciar o recolhimento do       latarias  das unidades  da Prefeitura  Municipal, bem corno realizar  urna  análise dos mesmos; 
colaborar  com a limpeza  e organização  do local de  trabalho:  executar outras  atividades  da  mesma  natureza  e  grau  de complexidade quando solicitadas 
pela chefia imediata. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Requisito: Ensino Superior em Engenharia Agronômica com Registro no Órgão da Classe 
Carga Horária: 20 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, efetuar estudos, experiências, analisando os resultados obtidos para melhorar a germinação de sementes, o 
crescimento de plantas, adaptabilidades dos cultivos, o rendimento da colheita e outras características dos cultivos agrícolas; estudar os efeitos da rotatividade, 
drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados nas fases de semeadura, 
cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo e a exploração agrícola mais adequada ao tipo de solo e clima do município; elaborar novos 
métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e aprimorar os já existentes, baseando-se em experiências e pesquisas, 
para preservar a vida das plantas e assegurar o maior rendimento do cultivo; orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas de 
exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a 
produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo, utilizando experiências para recomeçar e desenvolver 
medidas de combate aos mesmos; examinar os efeitos da poda, baseando-se no rendimento observado, para determinar método e épocas mais favoráveis à 
execução da mesma; efetuar estudos sobre produção e seleção de sementes, realizando experiências e testes de laboratórios ou de outro tipo, para melhorar a 
germinação das mesmas podendo especializar-se em determinado aspecto das culturas agrícolas como na multiplicação de variedades de plantas, no combate a 
pragas ou em cultivos específicos; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

ELETRICISTA DE AUTOS 

Requisito: Ensino Fundamental e curso técnico na área 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, determinar e especificar ferramentas e materiais necessários à execução dos trabalhos; efetuar consertos e trocas de 
peças e componentes elétricos diversos; ter conhecimento em injeção eletrônica e mecânica em geral; diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, 
vidros elétricos e problemas elétricos em geral; executar atividades de instalação e manutenção elétrica; realizar trabalhos de instalação, de regulagem, de 
reforma, de substituição, de revisão e de conservação de sistemas elétricos, de motores, de bombas, de reguladores de voltagem, de transformadores e de outros 
aparelhos elétricos em geral; executar atividades de conservação na área de eletricidade de veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos rodoviários; 
determinar e especificar ferramentas e materiais necessários à execução dos trabalhos; efetuar consertos e trocas de peças; reparar e reformar estruturas, peças 
componentes diversos; diagnosticar e reparar alternadores, motores de arranque, injeção eletrônica, ignição eletrônica e problemas elétricos em geral; executar 
atividades de instalação, de regulagem, de reforma de substituição de revisão e de conservação de sistemas elétricos, de motores, bombas, de reguladores de 
voltagem, de transformadores e de outros componentes; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas 
pela chefia imediata. 

ENCANADOR 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de material metálico e não metálico, de alta ou baixa 

pressão; marcar, unir e vedar tubos, com auxílio de furadeira, esmeril, maçarico e outros dispositivos mecânicos; instalar louças sanitárias, condutores, caixas de 
água, chuveiros e outras partes componentes de instalações hidráulicas; localizar e reparar vazamentos; instalar registros e outros acessórios de canalização, 
fazendo as conexões necessárias, para completar a instalação do sistema; manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes 
componentes, tais como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; instalar bebedouros, torneiras elétricas e filtros para 
purificação de água; instalar e manter sistemas de esgoto pluvial e sanitário em todos os prédios da Prefeitura; utilizar equipamento de proteção individual e 
coletiva; zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem confiados; executar outras atividades correlatas da mesma 
natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

FARMACÊUTICO 

Requisito: Ensino Superior em Farmácia com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende genericamente. Subministrar produtos médicos e cirúrgicos. Seguindo o receituário apropriado; realizar tarefas específicas de 
dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, imunobiológicos 
e insumos correlatos· controlar entorpecentes e produtos equiparados através de mapas guias e livros assim atendendo a dispositivos legais. Analisar produtos 
farmacêuticos valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição; Orientar os responsáveis 
por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; assessorar as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e 
assistência farmacêutica; fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço portarias pareceres e manifestos: controlar o estoque e a 
compra de medicamentos. Assim como o prazo de validade dos mesmos; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade quando 
solicitadas pela chefia imediata. 

FISIOTERAPEUTA 

Requisito: Ensino Superior em Fisioterapia com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentes, realizando testes musculares e funcionais; fazer 
pesquisas de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e executar 
tratamentos de afecções reumáticas, sequelas de acidentes vascular-cerebral; ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, 
fazendo demonstrações e orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto; prestar atendimento a pessoas com membros amputados, fazendo 
treinamentos nas mesmas, visando a movimentação ativa e independente com o uso das próteses; fazer relaxamento, exercício e jogos com pacientes portadores 
de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente para promover a descarga ou libração da agressividade e estimular a sociabilidade; manipular aparelhos 
de utilidade fisioterápica; controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos utilizados, para elaborar boletins estatísticos; 
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supervisionar e avaliar atividades dos auxiliares, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação 
de aparelhos mais simples; assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia preparando informes, documentos e pareceres; colaborar com a 
limpeza e organização do local de trabalho; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

FONOAUDIÓLOGO 

Requisito: Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras 
técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, nos 
resultados dos testes de avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de cada caso; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios das palavras, voz, 
linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação de paciente; avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a 
evolução de processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; 
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área 
de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviços ou ministrando aulas e palestras, 
a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área e atuação; participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município; utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que lhe forem 
confiados; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

FUNILEIRO 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, analisar o veículo a ser reparado; realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e 
condições necessárias para o serviço; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura; confeccionar peças simples para 
pequenos reparos; pintar e montar o veículo; reparar, soldar e pintar latarias e carrocerias metálicas de automóveis e máquinas e equipamentos, utilizando 
ferramentas manuais, máquinas apropriadas, aparelhos de soldagem, esmeril portátil e material de proteção de chapas; desamassar carrocerias para devolver às 
peças a sua forma primitiva, substituir canaletas e pestanas dos vidros, frisos, párachoques e outros elementos, retirando as peças danificadas e instalando 
outras, para manter a carroceria em bom estado; zelar pela limpeza e conservação das ferramentas de trabalho; usar os equipamentos de proteção individual; 
executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, bancas e barracas em logradouros públicos 
quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos de ordem e segurança pública; inspecionar o 
funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; verificar a regularidade da 
exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e 
vitrines ou em logradouros públicos; verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância 
das escalas de plantão das farmácias; verificar a colocação de andaimes e tapumes nas obras em execução, reforma ou demolição, bem como a carga e 
descarga de material em via pública; verificar o depósito em via pública, de resíduos de fábricas e oficinas, restos de material de construção, entulhos 
provenientes de reformas e demolições, resíduos de casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares, objetivando a 
desobstrução da via pública; apreender, por infração, mercadorias, animais e objetos abandonados em ruas e logradouros públicos, guardando-os em depósitos 
públicos ou locais apropriados, devolvendo-os mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o licenciamento de 
placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e 
logradouros públicos; verificar o licenciamento para instalação de parques de diversões, circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, 
inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade técnica de engenheiro ou outro profissional habilitado; fiscalizar os terrenos, pátios e 
quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água estagnada e lixo; fiscalizar as ligações de esgoto clandestinas, diretamente em rios, lagoas e rede pluvial; 
verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de música, clubes, boates, discotecas, alto falantes, bandas de música, entre 
outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos transgressores das posturas municipais e da legislação urbanística; realizar 
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; solicitar força policial para dar cumprimento a ordens superiores, 
quando necessário; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia, permanentemente, informada a respeito das irregularidades encontradas; 
executar outras atividades correlatas ao cargo da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

FISCAL DO MEIO AMBIENTE 

Requisito: Ensino Médio e curso técnico na área específica com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, exercer o poder de polícia administrativa para proteção do meio ambiente garantindo controle da poluição; do 
saneamento básico e domiciliar; da água e seus usos; dos esgotos sanitários; da coleta, transporte e disposição final do lixo, das condições ambientais das 

edificações; fiscalizar o meio ambiente urbano e rural a fim de evitar a degradação ambiental; propor e implementar estratégias de controle de atividades que 
estejam gerando poluição sonora, hídrica, do ar e do solo; fiscalizar a execução de projetos nas áreas de controle, conservação e educação ambiental; aplicar aos 
infratores as penalidades previstas na legislação vigente; lavrar autos de constatação, de infração, e outros documentos de caráter administrativo, necessários ao 
desempenho de suas funções; acompanhar o andamento dos processos administrativos, inclusive os referentes ao licenciamento ambiental, observando a 
eficácia das medidas indicadas em suas decisões sob o aspecto da aplicação de penalidades e cumprimentos dos termos de compromisso e de licenças 
ambientais, necessárias à reparação dos danos ambientais; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas 
pela chefia imediata. 

GARI 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, a execução de varrição de vias e outros logradouros públicos; coleta de lixo em vias e outros logradouros públicos, 
colocando-o em recipientes apropriados, tais como: sacolas, lixeiras, entre outros, ou direto no caminhão de lixo para ser transportado ao seu destino final; coleta 
de entulhos e objetos de outra natureza, quando determinado especificamente; capina, roça e limpeza de mataria e pastagem das estradas, vias e outros 
logradouros públicos; limpeza de córregos e ribeirões; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade quando solicitadas pela 
chefia imediata. 

GUARDIÃO DE BENS PÚBLICOS 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, fiscalizar as áreas de acesso a edifícios da Prefeitura, atentando para eventuais anormalidades, segundo orientações; 
fiscalizar e orientar, segundo normatizações, a entrada e a saída de pessoas e veículos nos edifícios e estacionamentos da Prefeitura; zelar pelo prédio e suas 
instalações, comunicando à chefia da necessidade de serviços especializados para reparo e manutenção; promover a vigilância, percorrendo sistematicamente 
sua área de atuação e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades; comunicar à 
chefia qualquer irregularidade ocorrida; prestar informações e auxiliar no socorro de populares, quando necessário; registrar, diariamente, as ocorrências 
verificadas em sua jornada de trabalho; operar sistemas de segurança eletrônica; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; registrar a entrada e 
saída de pessoas ou equipamentos quando necessário; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação 
prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício 
das demais atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras atividades correlatas da mesma 
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natureza e grau de complexidade quando solicitadas pela chefia imediata. 

INSTRUTOR DE MÚSICA 

Requisito: Ensino Médio e curso específico na área 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, orientar e ensinar o aluno a desenvolver habilidades musicais utilizando-se de instrumentos diversos, apresentando 
diferentes estilos musicais; orientar corretamente a arte de combinar os sons com os tempos musicais; desenvolver atividades de expressão vocal, contribuindo 
para o desenvolvimento da atenção e concentração em atividades de complementação pedagógica; estimular e orientar a criação de instrumentos alternativos a 
partir de materiais diversos descobrindo sons; estimular a descoberta da musicalidade corporal; orientar a escolha musical e debater suas repercussões sociais; 
sugerir e organizar apresentações públicas; atuar em ensaios, consertos, eventos festivos e atos civis promovidos pela administração pública municipal; manter os 
instrumentos em condições de uso e afinação; ter disponibilidade para ministrar aulas nos períodos da matutino, vespertino ou noite; zelar pela disciplina dos 
alunos; executar outras atividades correlatas ao cargo da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas por sua chefia imediata. 

JARDINEIRO 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, executar jardins, hortas, praças, parques e demais logradouros públicos, efetuando os tratos necessários, tais como, 
adubação e aplicação de corretivos de solo; revolver e renovar a terra e culturas nas épocas próprias, realizando atividades de plantio e replantio de sementes e 
mudas, bem como serviços de adubagem, irrigação e podas de grama, plantas e árvores; manter os parques e jardins livres de ervas daninhas, pragas e 
moléstias, aplicando defensivos agrícolas observando as instruções predeterminadas, assim como mantê-los em bom estado de conservação e limpeza; preparar 
e fazer a manutenção de viveiros de aves e plantas; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela 
chefia imediata. 

LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, organizar cronograma de prioridades, realizando os trabalhos com a maior rapidez e eficiência possíveis; manobrar os 
veículos, máquinas e equipamentos rodoviários a fim de colocá-los no local próprio para a execução dos serviços ou no pátio; executar serviços de lubrificação de 
veículos, máquinas e equipamentos empregando lubrificantes, máquinas e equipamentos adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; empregar a 
graxa na lubrificação dos feixes de molas, transmissão, embreagem, embuchamento, terminais de direção, cardan, trocar ou completar óleo lubrificante do 
diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção, direção hidráulica e motor; trocar filtros; abastecer os veículos de água no radiador e na bateria; 
usar os equipamentos de proteção individual; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia 
imediata. 

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de máquinas pesadas, demais máquinas e motores movidos à gasolina, 
a óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; efetuar a regulagem de motor; revisar, ajustar, desmontar e montar motores; reparar, consertar e reformar 
sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; reparar sistemas elétricos de máquinas pesadas; operar 
equipamentos de soldagem, recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar máquinas; prestar socorro mecânico a máquinas acidentados ou com defeito 
mecânico; lubrificar máquinas e motores; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar outras 
atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, diagnosticar falhas de funcionamento em veículos leves, fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de 
transmissão, diferencial e outras partes; realizar manutenção de motores, sistemas e partes dos veículos leves; instalar sistemas de transmissão no veículo; 
substituir peças dos diversos sistemas; reparar componentes e sistemas de veículos; testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; providenciar o 
recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo; regular o motor, ignição, carburação e o mecanismo das 
válvulas; zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; fazer o controle e a manutenção preventiva dos 
veículos; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, diagnosticar falhas no funcionamento de veículos pesados, desmontar, limpar e montar motor, sistema de 
transmissão, diferencial e outras partes; realizar manutenção motores, sistemas e partes dos veículos pesados; instalar sistemas de transmissão no veículo; 
substituir peças dos diversos sistemas; reparar componentes e sistemas de veículos; testar desempenho de componentes e sistemas de veículos; providenciar o 
recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo; regular o motor, ignição, carburação e o mecanismo das 
válvulas; zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; fazer o controle e a manutenção preventiva dos 

veículos; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

MERENDEIRA 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais  
Atribuições: Compreende, genericamente, preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; solicitar aos responsáveis, quando 
necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedendo a limpeza dos 
utensílios; servir a merenda aos escolares; manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento; executar outras 
atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade quando requeridas pela chefia imediata. 

MESTRE DE OBRAS 

Requisito: Ensino Médio 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, executar as atividades do cargo conforme as normas, padrões, determinações ou orientações recebidas de seu 
superior hierárquico; realizar as atividades do cargo conforme as regras, aplicações e técnicas recomendáveis, utilizando devidamente os instrumentos, 
equipamentos, utensílios e materiais necessários a execução do trabalho; usar, obrigatoriamente, os equipamentos de proteção individual de segurança, em face 
dos riscos inerentes às atividades; solicitar de seus superiores hierárquicos os instrumentos, equipamentos, utensílios ou materiais que sejam necessários ao 
cumprimento dos objetivos do cargo; zelar pela guarda, conservação e limpeza das ferramentas de trabalho; executar serviços referente encanamento, 
calçamento, carpintaria, marcenaria e construção; executar serviços de pintura em superfícies diversas; executar serviços de instalação e conserto em 
encanamento de água e rede de esgoto, caixa d’água, aparelhos sanitários, chuveiro e válvulas de pressão, nos prédios municipais; executar serviços inerentes a 
pavimentação de ruas, praças, jardins e outros similares, utilizando blocos de concreto, paralelepípedos, massa asfáltica e outros materiais similares; executar 
serviços referentes a execução, construção e reparos em estruturas e objetos de madeira; executar serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se 
por esboços ou croquis, reformar ou reparar prédios e instalações; zelar pela conservação dos equipamentos e ferramentas, bem como a limpeza do local de 
trabalho; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20H 

Requisito: Ensino Superior em Medicina com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, receber e examinar os pacientes, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o 

diagnóstico ou conforme a necessidade requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica; analisar e interpretar 
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resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando a dosagem 
e respectiva via de administração dos mesmos; prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; anotar e 
registrar em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de 
tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando ou preenchendo formulários 
próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; participar de programas de vacinação, orientando a seleção da população e o tipo de vacina a ser 
aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; emitir atestados e laudos para admissão ou nomeação 
de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; colaborar na limpeza e organização do local de trabalho; executar outras atividades da mesma 
natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40H 

Requisito: Ensino Superior em Medicina com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adultos e idoso; realizar consultas e procedimentos na Unidade Saúde da Família - USF e, quando necessário, no domicílio; realizar as 
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas pela Norma Operacional da Assistência à Saúde –NOAS 
2001; aliar a atuação clínica com a prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc, otimizando o tratamento dos pacientes, visando a promoção e prevenção em saúde; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; encaminhar o usuário aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um 
sistema de acompanhamento, referência e contra-referência; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; 
solicitar exames complementares; verificar e atestar óbitos; executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato; contribuir, 
realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS; participar do planejamento e execução das ações juntamente com a equipe multidisciplinar realizando ações de matriciamento; 
participar da elaboração dos instrumentos de gestão (plano municipal de saúde, programação anual de saúde, relatório anual de gestão, prestação de contas de 
acordo com a Lei do SUS; elaborar protocolos de fluxos de atendimento de acordo com sua competência; participar, em conjunto com outros profissionais da 
saúde, de atividades de planejamento, avaliação, acompanhamento, capacitação de atividades relacionadas às ações de saúde e programas municipais; 
desenvolver ações intersetoriais; participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto 
das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos. 

NUTRICIONISTA 

Requisito: Ensino Superior em Nutrição com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, programar, elaborar e avaliar os cardápios observando a adequação às faixas etárias das populações atendidas, o 
respeito aos hábitos alimentares da localidade, a utilização dos produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos bem 
elaborados e aos in-natura, as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do governo federal e da Prefeitura Municipal de Ubiratã; 
calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais 
específicas, definindo a quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) na elaboração dos cardápios; planejar, 
orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos 
produtos, observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias; planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da 
introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da concorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para 
avaliação e aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos 
resultados; estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam o atendimento adequado no 
PNAE; elaborar o plano de trabalho anual do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) municipal, contemplando os procedimentos adotados para o 
desenvolvimento das atribuições; elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação para o Serviço de Alimentação nas escolas da rede municipal de ensino; 
desenvolver projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental; interagir com o 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício de suas atividades; coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em 
alimentação e nutrição da comunidade escolar; articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades lúdicas 
com o conteúdo de alimentação e nutrição; assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PNAE; participar do processo de avaliação técnica dos 
fornecedores de gêneros alimentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios 
qualitativos para a participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos; elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; orientar 
e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da 
instituição e dos fornecedores de gêneros alimentícios; participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, 
programas, cursos, pesquisas e eventos; contribuir na elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de alimentação e nutrição; colaborar na 
formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, orientando estágios e participando de programas de treinamento e capacitação; comunicar aos 
responsáveis legais e, no caso de inércia destes, a autoridade competente, quando da existência de condições impeditivas de boa prática profissional ou que 
sejam prejudiciais à saúde e à vida da coletividade; capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das unidades da entidade executora; executar 
outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

Requisito: Ensino Fundamental e CNH “C” 
Carga Horária: 40 horas semanais. 
Atribuições: Compreende, genericamente, operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de terraplanagem, 

aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação 
de terra, cultivo de solos e outros; conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la 
conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, 
para carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais similares; efetuar a remoção de terras e outros materiais, empilhando-os em caminhões para 
serem transportados; relatar em impresso próprio, os serviços executados pela máquina, para efeitos de controle; abastecer os dispositivos da máquina com 
produtos ou outras substâncias para distribuição no solo durante as operações; controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo do 
serviço, bem como para a manutenção adequada da máquina; zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua 
manutenção; efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos para assegurar seu bom funcionamento durante a execução do 
serviço; usar equipamentos de proteção individual; executar outras tarefas correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia 
imediata. 

PEDREIRO 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, organizar e preparar o local de trabalho na obra; preparar e nivelar superfícies a serem pavimentadas; preparar 
argamassa, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades adequadamente, para o assentamento de alvenaria, pré-moldados, tijolos, ladrilhos e 
materiais similares; construir alicerces, empregando vergalhões de ferro, pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros, pontes e construções 
similares; assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-as com argamassa, de acordo com orientação recebida, para levantar paredes, 
pilares e outras partes da construção; revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, azulejos e similares, de acordo com 
instruções recebidas; aplicar camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações; concretar os pilares, pilaretes e lajes, bem como aplicar o 
concreto nas cintas de amarração sobre as alvenarias; construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e instruções recebidas, para 
possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, pavimentos, calçadas e estruturas semelhantes, 
reparar paredes e pisos, trocar telhas, aparelhos sanitários e similares; montar tubulações para instalações elétricas; montar e reparar telhados; usar 
equipamentos de proteção individual; executar outras atividades correlatas da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 
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PROFESSOR 

Requisito: Formação Completo em Nível Superior, em curso de Graduação de Pedagogia; ou Conclusão do Curso Normal Superior; ou Formação em 
Nível Médio, na modalidade Normal, acrescida de uma Licenciatura Plena em área Específica. 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Participar na elaboração da proposta 
pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e 
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; divulgar as experiências educacionais realizadas; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola 
e ao processo de ensino-aprendizagem. Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo entre outras, 
as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da 
escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; zelar pelo 
cumprimento do plano de trabalho de cada docente; prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias e a 
comunidade criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional; acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e 
projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola em relação a aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal 
e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação normas educacionais e pelo padrão 
de qualidade de ensino. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Requisito: Licenciatura em Educação Física 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Participar da elaboração do projeto pedagógico da Unidade Escolar, definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo de 
ensino aprendizagem; - Ministrar aulas de educação física, transmitindo aos alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de acordo com as 
diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e pontualidade; - Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando técnica e metodologia em 
consonância com a proposta pedagógica em vigor; interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo educacional, atendendo com disponibilidade e 
dedicação aos alunos com dificuldade de aprendizagem, inclusive a pessoas com necessidades educacionais especiais; - Propor estratégias pedagógicas que 
favoreçam a interação aluno e aluno-professor, no contexto escolar; participar de atividades educacionais internas e externas, que contribuam para seu 
enriquecimento profissional, agindo sempre com ética e equilíbrio emocional; - Manter articulação permanente com a equipe técnico-pedagógica e administrativa 
de sua Unidade Escolar, participar de reuniões com pais, mães e responsáveis e demais profissionais de educação e executar outras atividades afins, 
determinadas pela Direção e pela Coordenação Pedagógica da Unidade Escolar. 

PROFESSOR DE INGLÊS 

Requisito: Licenciatura plena em Letras com habilitação em Inglês 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: De acordo com sua formação, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir Plano de 
Trabalho, de acordo com a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; proceder, 
contínua e permanentemente a avaliação do aproveitamento escolar, replanejando o trabalho, quando necessário, registrando seus avanços e dificuldades; 
participar da reunião de avaliação do processo escolar, apresentando registros referentes às ações pedagógicas e vida escolar dos educando, analisando e 
discutindo as causas de aproveitamento não satisfatório e propondo medidas para superá-las; encaminhar à equipe técnico/administrativo-pedagógica os 
conceitos e relatórios das avaliações bimestrais e anuais, e os dados de apuração de assiduidade referentes aos alunos de sua classe, conforme especificação e 
prazos fixados pelo cronograma escolar; propor, discutir e desenvolver projetos específicos para sua ação pedagógica; planejar e executar estudos contínuos de 
recuperação, estabelecendo estratégias onde sejam garantidas novas oportunidades de aprendizagem ao aluno de menor rendimento; respeitar a diferença 
individual do aluno, considerando as possibilidades e limitações de cada um, garantindo sua permanência e participação em aula; participar das atividades de 
articulação da escola com a comunidade; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a 
função. 

PROFESSOR DE MÚSICA 

Requisito: Licenciatura em Música 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Desenvolver as competências musicais, pedagógicas, intelectuais, sociais e políticas inerentes à formação do professor; enfrentar mudanças no 
campo de trabalho em diversos níveis, tanto no que se refere a questões tecnológicas quanto sociológicas; colocar seu conhecimento musical a serviço da 
construção da autonomia e da cidadania de seus alunos, bem como deverá fomentar a solidariedade em seu meio de atuação; saber lidar com repertórios 
procedentes de diferentes períodos, estilos e culturas, sem deixar que seu gosto pessoal seja o norteador destas escolhas, refletindo em suas escolhas musicais 
a pluralidade cultural da sociedade em que vive; ter habilidade para improvisar sobre as mais diversas propostas estético-musicais; atuar na área da pesquisa em 
educação musical, contribuindo para a construção de conhecimentos no aprender e ensinar música; participar das atividades de articulação da escola com a 
comunidade; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função. 

PSICÓLOGO  

Requisito: Ensino Superior em Psicologia com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, proceder estudo e avaliação do comportamento humano, através da aplicação de testes psicológicos, para 
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento no campo profissional e o 
diagnóstico clínico; proceder à formulação de hipótese e à sua comprovação experimental, visando obter elementos relevantes ao estudo dos processos de 
crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e 
de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, para orientar-se no diagnóstico de certos distúrbios emocionais e de personalidade; promover a correção de 
distúrbios psíquicos, estudando características individuais, para restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; elaborar e aplicar 
testes, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidades e outras características pessoais, visando detectar possíveis 
desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica, bem como recomendar a terapia adequada; participar na elaboração de 
análise ocupacional, observando as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos, traços de 
personalidade compatível com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e orientação no campo profissional; efetuar o recrutamento, 
seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, para fornecer dados a serem utilizados nos serviços 
de emprego, administração de pessoal e orientação individual; efetuar estudo da importância da motivação no ensino, introduzindo novos métodos e treinamento, 
contribuindo assim, para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e a determinação de características especiais necessárias 
aos professores; reunir informações a respeito do paciente em fichas individuais, para fornecer subsídios necessários aos especialistas; diagnosticar a existência 
de problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, visando ministrar o tratamento adequado; 
executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

SERVENTE DE LIMPEZA 

Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos diversos prédios da Prefeitura, centros esportivos, escolas, 
e demais dependências municipais; executar trabalhos de faxina e limpeza dos próprios municipais, escolas, creches e outros órgãos, utilizando-se de luvas, 
baldes, material de limpeza, vassouras, rodos e panos para retirar poeira de móveis, utensílios e do chão; executar outras atividades correlatas da mesma 
natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

SERVENTE DE PEDREIRO 
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Requisito: Ensino Fundamental 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, executar trabalhos auxiliares, sob supervisão, de serviços de alvenaria, concreto e outros materiais, auxiliando em 
processos pertinentes para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; preparar concretos e argamassas segundo as características da obra e 
orientação superior; assentar diferentes materiais, sob orientação; revestir diferentes superfícies, sob supervisão; realizar reforma e manutenção de prédios, 
calçadas e outras estruturas, sob supervisão superior; auxiliar na instalação de molduras de portas, janelas, quadro de luz e outros; auxiliar na armação e 
desmonte de andaimes de madeira ou metálicos para execução de obras desejadas; auxiliar na montagem de tubulações para instalações elétricas; realizar 
treinamento na área de atuação, quando solicitado; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação 
prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício 
das demais atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras atividades correlatas da mesma 
natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Requisito: Ensino Superior em Terapia Ocupacional com registro no órgão de classe 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Compreende genericamente, orientar o indivíduo com   limitações   físicas   ou   mentais,   em   atividades   selecionadas   para   restaurar, fort 
alecer e desenvolver  a  capacidade;  facilitar  a  aprendizagem  das  habilidades  e funções   essenciais   para   a   adaptação   e   a   produtividade;   diminuir   
ou   corrigir patologias  e  promover  e manter  a  saúde;  utilizar  os  recursos  da  arte,  teatro, dança, música;  ministrar  técnicas  de  trabalho  em  madeira, 
couro,  argila ,  tecido   corda  e outros:  motivar   para  o   trabalho,  valorizando   a  expressão  criadora   do  indivíduo; proporcionar  condições  para que os  
trabalhos realizados,  sob  sua orientação, sejam divulgados  e valorizados  através da participação em concursos  e exposições; avaliar a participação  do  
indivíduo  nas  atividades  propostas,  mediante  ficha  pessoal  de avaliação;  avaliar  os  trabalhos  realizados :  promover  atividades  sócio recreativas  e outras  
atividades ,  com  o  objetivo  de  colaborar  na  recuperação  e  reintegração  de pessoas acometidas de limitações físicas, mentais ou sociais; emitir pareceres 
sobre o assunto de sua especialidade ; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares ; executar outras atividades da 
mesma natureza e grau de complexidade quando solicita das pela chefia imediata. 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Requisito: Curso Técnico na Área Específica e registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, realizar atividades de assistência técnica aos produtores rurais do Município nos termos da habilitação profissional em 
nível técnico de formação; prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas aplicadas aos programas municipais de 
economia agrícola, vistorias, perícias, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as atividades de coleta de dados de natureza técnica, desenho de 
detalhes de construções rurais, elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de 
trabalho, observando normas técnicas e de segurança do trabalho no meio rural, tais como: manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas, 
assistência técnica na aplicação de produtos especializados, execução e supervisão dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, 
armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários, administração de propriedades rurais, colaboração nos procedimentos de 
multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em serviços de drenagem e irrigação; emitir laudos e documentos de classificação e 
exercer a supervisão e controle de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestação de assistência técnica aos produtores rurais na comercialização 
e armazenamento de produtos agropecuários; prestação de assistência técnica aos produtores rurais na multiplicação de sementes e mudas, comuns e 
melhoradas; orientação de equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção de equipamentos agrícolas; executar outras atividades correlatas 
da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

Requisito: Curso Técnico de Meio Ambiente 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e 
fiscalização; programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental; analisar e dar parecer aos processos 
administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização ambiental; apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos 
processuais de controle, regulação e fiscalização ambiental; apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do 
Município; verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da 
instauração de Processo Administrativo; instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental; emitir 
laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até encaminhamento 
para o secretário; repassar ao Fiscal do Meio Ambiente as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e controle de atividades e serviços 
degradadores ou poluidores fazendo o acompanhamento do desempenho destes; emitir autos de infração das sanções previstas na legislação municipal vigente; 
emitir Termos e Laudos Técnicos pertinentes à sua área de atuação; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas 
pela chefia imediata. 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Requisito: Curso Técnico em Saúde Bucal com Registro no órgão de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 

Atribuições: Compreende, genericamente, atuar sob a supervisão de  um cirurgião-dentista, colaborando   em   pesquisas, auxiliando   o profissional em seu 
atendimento   de   consultório,  desenvolvendo atividades   de odontologia sanitária e  compondo  a  equipe  de saúde  em  nível  local,  a  fim  de  dar apoio às  
atividades  próprias  do  profissional de odontologia;  receber  os  pacientes com horários   previamente   marcados,   identificando   suas   necessidades;   
realizar trabalho  de  escovação dentária supervisionada.  para  que  o  público  infantil  consiga fazer uma  higiene  bucal  eficaz.;  fazer  aplicações   tópicas  de  
flúor  e  selante  nos pacientes,  mediante   indicação   do  odontólogo;  prestar  instruções   aos  pacientes, sobre   cuidados   necessários   após   a   aplicação 
de flúor nos   dentes;   fazer   o acabamento  de  restauração  dentária,  ou  seja,  o  fechamento  dos  dentes:  ministrar palestras   sobre saúde  bucal   com   
demonstração   de   escovação   nas   escolas: supervisionar aplicação   de   fü1or   nas  escolas: realizar   a   raspagem   da   placa bacteriana; marcar os  
procedimentos  realizados  ,  na  ficha  de  cada  paciente,  que assegurem   uma  sequência   ordenada  do  trabalho;  elaborar   relatório  mensal  dos serviços   
realizados   na   área   odontológica,   bem   como   nas   aplicações   de   flúor; participar  de programas  educativos de saúde bucal,  transmitindo noções  de 
higiene, prevenção  e  tratamento  das  doenças  orais   para  orientar  pacientes  ou  grupos  de pacientes ;   executar   tarefas   de   apoio.   Realizando   testes   
de   vitalidade   pulpar   e procedendo a  tomada  e revelação  de radiografias  intra-orais para  subsidiar  decisões do   profissional   responsável; aplicar  
conhecimentos  específicos,   executando a remoção  de  indutos ,  placas  e  tártaro  supra gengival,  fazendo  a  aplicação  tópica  de substâncias  e  realizando  
demonstrações  de  técnicas  de  escovação,  para  contribuir na prevenção da cárie dental; desenvolver atividades complementares, inserindo e condensando 
substâncias  restauradoras confeccionando modelos, polindo restaurações, removendo  suturas, preparando  moldeiras  e  substâncias restauradoras e de 
moldagens, para contribuir em atividades próprias do consultório; colaborar em levantamentos e estudos epidemiológicos; coordenando, monitorando e anotando 
informações para colaborar no levantamento de dados e estatísticas; colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; executar outras atividades da 
mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Requisito: Curso Técnico em Segurança do Trabalho 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende, genericamente, participar da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho; realizar inspeções rotineiras 
nas diversas áreas e equipamentos do Município, com vistas à segurança e a saúde dos servidores; atender e encaminhar servidores acidentados, em conjunto 
com profissionais da área de enfermagem; analisar os acidentes de trabalho, investigando as causas, a fim de propor medidas preventivas e corretivas; 
inspecionar o funcionamento e observar a utilização dos equipamentos de segurança; supervisionar as atividades de combate a incêndios e salvamentos; velar 
pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; primar 
pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentar relatórios das 
atividades para análise; executar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade, quando solicitadas pela chefia imediata. 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 01/2018 
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações inter-pessoais. Saúde física, mental e social. Higiene na prevenção das 
doenças. Necessidades nutricionais. Amamentação. Principais doenças na comunidade (diarreia, desnutrição, vermes, doenças respiratórias). Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e Diabetes. Medidas preventivas em Odontologia; Planejamento Familiar (métodos contraceptivos). Programa Saúde da 
Família (ESF) – objetivos, métodos de trabalho e expectativas. 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 

arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Processo saúde-doença. Vigilância em saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde Sistema Único de Saúde (lei 8080/90). 
Saneamento básico e saúde. Práticas de campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores de risco. Doença e meio ambiente: agentes patológicos e ciclos 
vitais - endemias e doenças reemergentes. Trabalho e saúde - prevenção de doenças associadas ao trabalho. Cuidados e medidas de controle do calazar. Dengue. 
Esquistossomose e Doença de Chagas. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS (MASCULINO) 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, Organização, 
Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle 
de dados de pessoal. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no 
ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Noções de relações humanas e conflito. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de 
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de Administração Financeira. Elementos da comunicação. Noções básicas de logística. 
Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. Documentação: tipos de correspondências e documentos. 

AUXILIAR 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. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
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algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: 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. 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 

números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Análise e tratamento da informação. Catalogação: conceito, objetivos, conhecimento teórico e prático, catálogos de bibliotecas: 
conceitos, função, estrutura e instrumentos bibliográficos auxiliares ao catalogador; normas de catalogação. Classificação: conceito, objetivos, conhecimento teórico e 
prático da CDU - Classificação Decimal Universal. Indexação e elaboração de resumos. Thesaurus: conceito e uso. Controle bibliográfico e recuperação da 
Informação: princípios e práticas do controle bibliográfico; principais fontes bibliográficas: gerais e especializadas, nacionais e internacionais; mecanismos e normas 
nacionais e internacionais para o controle bibliográfico; normalização bibliográfica: referenciação segundo NBR6029 - da ABNT. Acesso e uso de fontes de 
informações bibliográficas. Recuperação da informação: conceito, acesso a sistemas manuais e automatizados, processo de comunicação científica e tecnológica. 
Serviços aos usuários: a informação e a comunidade, referência, interação usuário-sistema. Disseminação da Informação - SDI e notificação correspondente. 
Intercâmbio bibliográfico: comutação bibliográfica (COMUT e outros). Consultas, informações específicas e levantamentos bibliográficos. Sistemas de informações 
bibliográficas: Planejamento, organização e administração. 

AUXILIAR DE SECRETÁRIA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 

arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Sistema Educacional Brasileiro: Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB – Lei de Diretrizes e Bases) e suas alterações; Atribuições dos entes 

federados na organização política da educação, criação dos Sistemas Educacionais e dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional; Organização administrativa e 
secretariado escolar: Tipos e métodos de arquivamento; Escrituração escolar: Certificados, históricos, boletim, diploma, atas, matrícula, transferência, aproveitamento 
de estudos, equivalência de estudos, promoção, classificação e reclassificação, diário de classe, registro e cadastro da vida funcional dos servidores da escola; 
Formas de documentação;  Noções básicas de administração: planejamento, organização, direção e controle; Uso da informática para arquivamento, escrituração e 
documentação; Redação de correspondências oficiais: Manual de Redação da Presidência da República;  Técnicas de atendimento ao público;  Relações humanas 
no trabalho;  Ética profissional/Ética no setor público 

ASSISTENTE SOCIAL 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; 
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço social na contemporaneidade: dimensões 
históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e 
direitos geracionais. Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social: alternativas 
metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social. 
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Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede. 
Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. Serviço Social na década de 90. Gestão democrática na Saúde. Legislação: SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente 
Social e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social 
ABEPSS e MEC, Constituição Federal, Humaniza SUS. 

BIBLIOTECÁRIO 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação geral; Biblioteconomia e ciência da informação, Conceitos básicos e 
finalidades, Noções de informática para bibliotecas: dispositivos de memória, de entrada e saída de dados; Normas técnicas para a área de documentação: referência 
bibliográfica (de acordo com as normas da ABNT – NBR 6023), resumos, abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas, sumário, preparação de índices 
de publicações, preparação de guias de bibliotecas, centros de informação e de documentação; Indexação: conceito, definição, linguagens de indexação, descritores, 
processos de indexação, tipos de indexação. 5 Resumos e índices: tipos e funções; Classificação decimal universal (CDU): estrutura, princípios e índices principais e 
emprego das tabelas auxiliares; Catalogação (AACR‐2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de multimeios: CD‐ROM, fitas de vídeos e fitas 
cassetes; Catálogo: tipos e funções; Organização e administração de bibliotecas: princípios e funções administrativas em bibliotecas, estrutura organizacional, as 
grandes áreas funcionais da biblioteca, marketing; centros de documentação e serviços de informação: planejamento, redes e sistemas; Desenvolvimento de 
coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação de coleções; fontes de informação: enciclopédias e dicionários de direito; Estrutura e características das 
publicações: DOU e DJ; Serviço de referência: organização de serviços de notificação corrente (serviços de alerta), disseminação seletiva da informação (DSI): 
estratégia de busca de informação, planejamento e etapas de elaboração, atendimento ao usuário; Estudo de usuário‐entrevista; Automação: formato de intercâmbio, 
formato US MARC, banco de dados, base de dados, planejamento da automação, principais sistemas de informação automatizados nacionais e internacionais; 
Bibliografia: conceituação, teorias, classificação, histórico e objetivos; Identificação e conhecimento das principais fontes jurídicas de informação nos diversos tipos de 
suporte. 

BIOQUÍMICO 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 

Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/Epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Funcionamento dos 
laboratórios de análises clínicas: RDC 302/2005; Métodos de coleta e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Meios de 
transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos de armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e 
ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de 
interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, 
lipoproteínas e dislipidemias; ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico e função 
cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos corporais. Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções 
metabólicas. Correlações de resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação de 
microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das síndromes infecciosas; Principais doenças infecciosas de interesse clínico 
causadas por bactérias, fungos e vírus. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e 
antissépticos; Esterilização química e física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações antígeno anticorpo. Estudo do tipo de 
reação, fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular por métodos de 
imunodiagnóstico e de funções celulares. Técnicas laboratoriais de imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o estudo 
hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos leucócitos. Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação 
clínica do hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e 
equipamentos. Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas. 

BORRACHEIRO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 

decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

CARPINTEIRO 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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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); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

CUIDADOR SOCIAL 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Conceitos gerais: democracia, direitos sociais, seguridade social, cidadania, Educação em saúde, Proteção Social. Noções Básicas 
sobre as Relações Humanas. Higiene, saúde e cuidado. Ética profissional. Plano nacional de convivência familiar e comunitária. Articulação em redes. Visita 
domiciliar. 

CIRURGIÃO DENTISTA – PROTÉSE DENTÁRIA 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Prótese Total, Fixa e Removível. Patologia Bucal. Articulares e Arcos Faciais .Radiografias Intra e Extra Orais. Cirurgias com 
Finalidade Protética. Materiais Dentários. Anestesiologia. Tratamento Endodôntico com Finalidade Protética. Próteses sobre Implantes. Ajuste Oclusal. Escultura 
progressiva. Problemas periodontais relacionados com a Prótese. Aspectos fisioterápicos aplicados a odontologia. 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. PSF - 
Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene 
bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. 

CIRURGIÃO DENTISTA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; 
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde 
bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema 
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e 
plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, 
resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, 
tratamento restaurador 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: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. 
Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. 
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Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE UBIRATÃ.  
A Prefeitura Municipal Ubiratã - PR  da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através dewww.ubirata.pr.gov.br no 
link Jornal Oficial Online. Início 

CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de implantes, enxertos, transplantes e reimplantes, análise de resultado de biópsias, cirurgias 
protética, ortodôntica e ortognática, diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções radiculares e perirradiculares, doenças das glândulas salivares, doenças da 
articulação têmporomandibular, lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial, malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula e 
tumores benignos da cavidade bucal, diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da cavidade bucal, perícias odontolegais, emisão de laudos e 
pareceres, atestados e licenças, difusão de preceitos de saúde pública odontológica, prescrição e administração de medicamentos; noções de medidas de controle de 
infecção no consultório dentário, anatomia facial e oral, lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal, tratamento das urgências e emergências em cirurgia 
buço-maxilo-facial, uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianos e antiinflamatórios), anestesia, exame radiológico facial e dentário, patologia bucal. 

CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de programas de saúde pública bucal, assistência odontológica, diagnóstico e tratamento de afecções 
bucais, dentárias e maxilo-faciais; prescrição ou administração de medicamentos, realização de perícias odontolegais, emissão de laudos e pareceres, atestados e 
licenças, difusão de preceitos de saúde pública odontológica; noções de diagnóstico e tratamento endodônticos em dentes unirradiculares e birradiculares, 
retratamentos endodônticos, remoção de núcleos intrarradiculares, controle de contaminação e infecção durante o procedimento clínico. Biossegurança em 
Odontologia. Importância da higienização das mãos para o controle de Infecção em estabelecimentos de assistência à saúde. Atendimento de urgência de dentes 
traumatizados, clínica endodôntica com cirurgia. 

CIRURGIÃO DENTISTA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 

Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos sobre os aspectos genéticos, psicológicos e neuromotores que envolvem o paciente com necessidades especiais. 
Noções de atendimento multidisciplinar. Atendimento do paciente com necessidade especial em nível hospitalar, sob sedação oral e sedação consciente (oxido 
nitroso). Cuidados básicos com a terapia medicamentosa (analgésicos, anti - inflamatórios, antibióticos e anestésicos locais) no atendimento de pacientes que 
requerem cuidados especiais por se encontrarem sistemicamente comprometidos. Conceitos principais das condições sistêmicas e o protocolo de atendimento 
odontológico. 
Técnicas de Ortopedia e Ortodontia para correção das maloclusões em portadores de necessidades especiais. 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. PSF - Programa Saúde 
Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, 
semiologia bucal, exames complementares. 

CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Periodontia normal. Etiologia e mecanismos etiopatogênicos das doenças periodontais. Diagnóstico e tratamento das doenças 
periodontais. Terapia periodontal conservadora. Tratamento das doenças periodontais a nível cirúrgico. A Periodontia na prática odontológica direcionada para os 
aspectos de promoção de saúde. Integração dos conhecimentos da Periodontia com áreas afins e relacionada com a condição sistêmica.  Biossegurança. 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: 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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 

Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: 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. 

ELETRICISTA DE AUTOS 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE UBIRATÃ.  
A Prefeitura Municipal Ubiratã - PR  da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através dewww.ubirata.pr.gov.br no 
link Jornal Oficial Online. Início 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

ENCANADOR 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

FARMACÊUTICO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; 
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica: ciclo da assistência farmacêutica 
(produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos). Assistência Farmacêutica na atenção básica. 
Assistência Farmacêutica no SUS (medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam – saúde mental, excepcionais, hipertensão e diabetes, 
estratégicos, aids). Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Conhecimentos sobre epidemiologia e vigilância epidemiológica. Normas e diretrizes 
do Programa Saúde da Família. Cálculos farmacêuticos. Conhecimento de farmacotécnica e farmacodinâmica acerca dos medicamentos disponibilizados pelo SUS na 
rede básica de saúde. Noções Básicas sobre estudos de utilização de medicamentos e farmacovigilância. Centros de Informação de Medicamentos: finalidade e 
importância. Formas farmacêuticas: cápsulas, comprimidos; sistemas de liberação prolongada de fármacos; sistemas transdérmicos; formas farmacêuticas líquidas de 
uso tópico e oral; pomadas, cremes, géis e pastas. Noções de farmácia magistral. Legislação farmacêutica. Lei 8080/90; Lei 8142/90; Decreto 7.508 de 28 de Junho 
2011; Resolução RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Resolução nº 357/01 do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Noções básicas de Licitação Pública (Lei nº 
8.666/1993) e suas atualizações. Ética profissional. Sistema Único de Saúde e Leis Orgânicas de Saúde (Leis 8080/90 e 8142/90), artigos 196 a 198 da Constituição 
Federal do Brasil. 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 

arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de 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. 

FONOAUDIÓLOGO 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE UBIRATÃ.  
A Prefeitura Municipal Ubiratã - PR  da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através dewww.ubirata.pr.gov.br no 
link Jornal Oficial Online. Início 

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Audiologia: desenvolvimento do sistema auditivo. Processamento auditivo. Audiologia educacional. Linguagem: anatomia e fisiologia da 
linguagem. Aquisição e desenvolvimento da linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação. Diagnóstico. Abordagens terapêuticas. Distúrbios específicos de 
linguagem. Alterações do desenvolvimento da linguagem. Distúrbios de aprendizagem e dislexia. Alterações da linguagem de origem neurológica. Gagueira na criança 
e no adulto. Motricidade orofacial: atuação fonoaudiológica em neonatologia nas funções orofaciais, nas disfunções da articulação temporomandibular, nas alterações 
de fala, na fissura labiopalatina, na disfagia orofaríngea neurogênica e mecânica. Voz: avaliação; classificação; diagnóstico clínico; alterações vocais; orientação e 
higiene vocal. Saúde Pública: saúde escolar. Lei nº 8.112/90. 

FUNILEIRO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Verificação de instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, bancas e barracas em logradouros públicos quanto à 

permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos de ordem e segurança pública; Inspeção do funcionamento de feiras 
livres de acordo com as normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; a regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e 
outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines ou em logradouros públicos; supervisão de 
andaimes e tapumes nas obras em execução, reforma ou demolição, bem como a carga e descarga de material em via pública; apreensão de mercadorias, animais e 
objetos abandonados em ruas e logradouros públicos, guardando-os em depósitos públicos ou locais apropriados, devolvendo-os mediante o cumprimento das 
formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificação de licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros 
locais; verificação do licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificação do licenciamento para instalação de parques de 
diversões, circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade técnica de 
engenheiro ou outro profissional habilitado; fiscalização de terrenos, pátios e quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água estagnada e lixo; noções de 
fiscalização das ligações de esgoto clandestinas, diretamente em rios, lagoas e rede pluvial; Noções de normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de 
música, clubes, boates, discotecas, alto falantes, bandas de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos 
transgressores das posturas municipais e da legislação urbanística; Sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações. 

FISCAL DO 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. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Ecologia; Leis dos crimes Ambientais; Código Florestal; Sistema Nacional de Unidades de Conservação; EIA/RIMA; Licenciamento 
Ambiental; Resíduos; Convenção da Biodiversidade; Lei de Agrotóxicos; Política Nacional de Meio Ambiente; Licenciamento Ambiental; Estudos de Impacto 
Ambiental; Competência legal para o Licenciamento; Avaliação de impacto Ambiental: metodologias e aplicabilidade; Poluição de águas por lançamento de óleo; 
Áreas de preservação permanente; Política nacional de recursos hídricos; Classificação de águas; Gestão e manejo dos recursos ambientais. Zoneamento ecológico-
econômico; Manejo de bacias hidrográficas; Recuperação de áreas degradadas; Proteção da biodiversidade; Noções de cartografia e geoprocessamento; Impactos 
socioeconômicos associados a grandes empreendimentos; Noções de geografia humana; Noções de geografia política; Noções de Educação ambiental; Noções de 
geologia; Poluição do solo, água e ar; Aspectos bióticos; Noções de limnologia; Noções de zoologia; Noções de botânica; Noções de ecologia; Noções de 
fitossociologia; Ecossistemas brasileiros; Biologia da conservação; Sistemas de coordenadas e georreferênciamento; Gestão de resíduos sólidos; Gestão ambiental; 
Agenda 21; Protocolo de Kyoto; poluição atmosférica; Poluição sonora; Procedimentos para a avaliação de potencial de periculosidade ambiental de agrotóxicos e 
afins; Corredores ecológicos. Política estadual de meio ambiente; Política Nacional do Meio Ambiente. Lei de Educação Ambiental. Legislação ambiental; 
Ecossistemas; Unidades de conservação; Água e sustentabilidade dos recursos hídricos; Saneamento ambiental; Atividades poluidoras e resíduos sólidos industriais; 
Resíduos sólidos domiciliares; Programas educativos para compreensão social dos problemas ambientais; Treinamentos de multiplicadores na área de meio 
ambiente; Solo: noções de uso e práticas de conservação; Poluição e contaminação do ar, da água e do solo; Efeitos sobre a saúde e meio ambiente; Sistemas de 
armazenamento e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto; Ecologia dos ecossistemas e ecologia humana e social; Relação entre meio ambiente e a 
realidade cotidiana; Problemas ambientais que afetam a vida da comunidade e do município; Relação entre as questões políticas, econômicas e sociais e as questões 
ambientais. 

GARI 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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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); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

GUARDIÃO DE BENS PÚBLICOS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

INSTRUTOR DE MÚSICA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Metodologias de musicalização: principais correntes do séc. XX e discussão atual; principais correntes surgidas no Brasil; músicas 

folclóricas, étnicas e populares e sua utilização em sala de aula; prática instrumental e canto coral na escola regular; noções básicas de técnica vocal infantil e juvenil; 
novas tecnologias da informação e da comunicação e sua utilização na educação musical. História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI; principais 
movimentos da música popular nos séculos XX e XXI; história da música no Brasil, do descobrimento aos dias atuais; história da música popular brasileira. Leitura e 
escrita da música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas no século XX; notações rítmicas, melódicas e harmônicas; claves, escalas, intervalos, acordes, 
encadeamentos harmônicos, harmonia vocal e instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais escolares. Conjuntos instrumentais e vocais: principais tipos de 
conjuntos e suas características; instrumentos da orquestra e da música popular. 

JARDINEIRO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 

Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 

Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. 
Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 

Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. 
Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 

MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. 
Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 

MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
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Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

MERENDEIRA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 

Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

MESTRE DE OBRAS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 

arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Noções de segurança no trabalho: condições e atos inseguros, utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC 
(Equipamento de Proteção Coletiva), sinalização de segurança: placas, rótulos, entre outros; acidentes no trabalho: causas e prevenção. Interpretação de projetos. 
Fundações. Estruturas de concreto, madeira e metálicas. Instalações elétricas, de telefonia e lógica. Instalações hidrossanitárias, de águas pluviais e gás. 
Organização e gestão do canteiro de obras. Gestão de resíduos na construção civil. Orçamentos e cronogramas de obras. Técnicas construtivas, materiais e 
ferramental para construção civil. Regulamentação de obras, registros, documentação de habilitação para execução de obras. Ferramentas e equipamentos utilizados 
em construção. Noções de pavimentação e vias públicas. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20H 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Ética Médica. Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre 
de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; 
Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; 
Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos básicos; regulamentação do atendimento médico, direitos e 
responsabilidades do médico. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40H 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Ética Médica. Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre 
de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; 
Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; 
Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos básicos; regulamentação do atendimento médico, direitos e 
responsabilidades do médico. 

NUTRICIONISTA 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Princípios 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, adultos 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 
(aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 
Alimentos"). Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. 
Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 

PEDREIRO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 

decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã e do Estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. 
Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 

PROFESSOR 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: As concepções de educação infantil e anos iniciais do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: 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; gestão democrática e as instâncias colegiadas; concepções de desenvolvimento e de aprendizagem; concepção e princípios 
metodológicos de alfabetização e letramento na perspectiva sócio interacionista; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 
estrutura, funcionamento dos diversos níveis e modalidades de ensino; áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil; 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. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; 
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Educação Física e sociedade. Fundamentos didático-pedagógicos da educação física. Atividade física e saúde. Crescimento e 
desenvolvimento. Aspectos da aprendizagem motora. Aspectos sócio-históricos da educação física. Política educacional e educação física. Cultura e educação física. 
Aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. Educação Física e os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica. Educação Física na Área de 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Educação Física como componente curricular na Educação Básica. Objetivos. Características. Conteúdos. Educação Física 
e suas Abordagens: intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física escolar. Planejamento e Avaliação em Educação Física Escolar. Esporte 
Escolar: o processo de Ensino-Aprendizagem-Treinamento Esportivo no contexto escolar. 

PROFESSOR DE INGLÊS 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias de leitura, oralidade, tipologia textual, estrutura e organização textual, 
coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura linguística do inglês (morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário, uso); fundamentos 
teóricos do processo de ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas. 

PROFESSOR DE MÚSICA 

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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Parâmetros do som: escalas maiores, escalas menores (harmônica, melódica e natural), escalas relativas, escalas homônimas; graus 
modais e tonais; Intervalos: - classificação; inversão; simples e compostos; melódicos e harmônicos. Compassos simples, compostos, alternados, correspondentes 
(unidades de tempo e de compasso); sinais de alteração. síncope e contratempo; quiálteras por aumento e diminuição; semitons cromáticos e diatônicos; tons 
vizinhos, afastados, homônimos; modulação (notas comuns e diferenciais); acordes de 3 e 4 sons - classificação e inversões; escala cromática maior e menor; 
enarmonia; escala geral - vozes; transposição; noções de harmonia e instrumentação. 

PSICÓLOGO  

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; 
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: superação do modelo asilar, 
processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, 
interdisciplinaridade; garantia dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico; Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e os 
serviços psicossociais; Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos 
conceituais das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos CAPS 
pelo SUS; características e estratégias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, Projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada e matriciamento; 
Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família; Os modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da psicologia, 
Desafios para o fortalecimento da psicologia no SUS: a produção referente a formação e a inserção profissional; Fundamentos da psicopatologia geral; Teorias e 
técnicas psicoterápicas; Teorias da personalidade; Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso; 
Envelhecimento e subjetividade; Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos; Clínica das neuroses e das psicoses Fundamentos básicos das 
intervenções grupais; grupo Operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo, singularidades das relações grupais, enquadramento, metodologia, 
intervenções e manejo; Psicodinâmica do trabalho; Psicologia na saúde do trabalhador; Álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução de danos; Projeto 
Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada; Elaboração de parecer e laudo psicológico; Registro de documentos: prontuários e pareceres; Código de ética 
Profissional. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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SERVENTE DE LIMPEZA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

SERVENTE DE PEDREIRO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das 
classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).  
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações 
decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 

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 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. 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de 
Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função 
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; 
Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de 
Problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: 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. 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 

arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Culturas anuais e perenes. Amostragem de solo. Correção de solo. Escolha de cultivares. Tratamento de sementes. Plantio: época, 
espaçamento, densidade. Produção de mudas. Adubação (níveis de fertilidade do solo, relações básicas de nutrientes, recomendações baseadas em análise de solo, 
adubação orgânica). Tratos culturais. Tipos de Cultivos. Plantas daninhas e seu controle. Uso de herbicidas. Aplicação de defensivos agrícolas. Pragas e Doenças de 
importância econômica. Colheita. Classificação. Armazenamento. Comercialização. Olericultura: Escolha do terreno. Preparo do solo. Preparo de mudas. Plantio: 
espécie, variedade, épocas, ciclo, espaçamento, densidade. Adubação: orgânica e química. Calagem. Transplante. Tratos culturais. Tratamento fitossanitário. 
Herbicida. Colheita e Beneficiamento. Classificação. Acondicionamento. Fruticultura: Importância do clima e do solo para fruticultura. Práticas culturais em fruticultura. 
Tecnologia de colheita e de pós-colheita de frutos. Cultura de frutas tropicais (citros, manga, goiaba, maracujá e banana). Fertilidade e Conservação de Solos: visão 
geral sobre a fertilidade do solo. Elementos essenciais às plantas. Transporte de nutrientes no solo. Reação do solo. Correção da acidez. Matéria orgânica. Nitrogênio. 
Fósforo. Potássio. Enxofre. Micronutrientes. Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de adubação. Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de 
corretivos e fertilizantes. Recuperação de áreas degradadas. Defesa Sanitária Vegetal: importância e sintomatologia de doenças de plantas. Etiologia. Doenças de 
causas não parasitárias. Micologia, fungos fitopatogênicos e doenças fúngicas. Epidemiologia. Princípios gerais e práticas de controle de doenças de plantas. 
Defensivos biológicos e químicos. Manejo de controle de pragas. Área Pecuária Manejo produtivo: aspectos gerais de manejo produtivo de bovinos, suínos e aves. 
Sanidade Animal: principais distúrbios do aparelho locomotor, digestivo e respiratório em bovinos, suínos e aves. Mamites e seu controle. Controle de ecto e 
endoparasitos. Principais zoonoses e seu controle. Programas de vacinações em bovinos, suínos e aves. Manejo reprodutivo: Ciclos reprodutivos de bovinos e suínos. 
Inseminação artificial. Distúrbios reprodutivos. Nutrição: produção e conservação de forrageiras, cálculo e mistura de concentrados. Noções básicas de inseminação 
artificial. 

TÉCNICO DE 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. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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ANEXO III DO EDITAL Nº 01/2018 
MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
ATESTO, para os devidos fins, que o(a)________________________RG _____________, goza de boas condições de saúde, estando APTO (A) para realizar a prova de 
Aptidão Física, integrante do Exame de Capacidade Física, no Concurso Público para o Município de Ubiratã - PR, regulado pelo Edital nº 01/2018   
(  ) Por se tratar de candidato do sexo feminino, ATESTO igualmente que a mesma não está em processo gestacional. (Assinalar com “X” OBRIGATORIAMENTE NO 
CASO DE CANDIDATOS DO SEXO FEMININO). 
______________________, ___ de ____________de______ 
Assinatura/Carimbo do CRM do Médico 
 

Observações:  
I. Sugere-se ao candidato que imprima o presente modelo para apresentar ao médico; 
II. Sugere-se ao candidato apresentar cópia do Anexo III ao médico para que este possa expedir o atestado nos termos requeridos;  

III. O candidato deverá atentar-se para as disposições constantes no corpo do Edital quanto ao prazo de validade do atestado. 

 

 

PORTARIAS 
 

 

PORTARIA Nº 755, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 
Concede diária no âmbito do poder executivo. 

O PREFEITO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, em especial as contidas nas Leis 1959/2012 e 2331/2017, 
RESOLVE: 
I - Conceder 02 (duas) diárias com pernoite no valor de R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais) cada, ao Secretário Antonio Hideraldo Magron para custear despesa 
de viagem a Foz do Iguaçu/PR do dia 03.12.2018 ao dia 05.12.2018, a fim de 
participar dos eventos: Seminário de Gerenciamento de Projetos - PM CANVAS 
DE PROJETOS e Seminário de GP - Gerenciamento de Programas na FPTI - 

equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: 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. 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 

números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Processo saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de 
prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da população 
e meios de intervenção. Método epidemiológico/indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. 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. 
Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices 
epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. 
Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa 
bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: 
cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da 
ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos 
de trabalho. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); 
Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e 
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções 
sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; Conjunto dos 
números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades 
usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos 
algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, 
equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Ubiratã 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. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de 
arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 
10. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, 
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Específicos: Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. 
Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo 
físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia 
industrial. Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança no transito; CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO. 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, representando o Município de Ubiratã e 
outros eventos administrativos, acompanhando o Prefeito no dia 05.12.2018. 
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE 
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 3 de dezembro de 2018. 
Haroldo Fernandes Duarte 
Prefeito de Ubiratã 

 

PORTARIA Nº 756, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 
Concede diária no âmbito do poder executivo. 
O PREFEITO DE UBIRATÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, em especial as contidas nas Leis 1959/2012 e 2331/2017, 
RESOLVE: 
I - Conceder diárias, conforme segue: 
- 01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) à 
servidora Laudelina Batista Neves para custear despesa de viagem a Campo 
Mourão/PR no dia 05.12.2018, a fim de participar de treinamento para inspeção 

em Unidades Básicas de Saúde; e 
- 01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) ao 
servidor Marcos Roberto de Campos para custear despesa de viagem a Campo 
Mourão/PR no dia 05.12.2018, a fim de participar de treinamento para inspeção 
em Unidades Básicas de Saúde. 
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE 
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 3 de dezembro de 2018. 
Haroldo Fernandes Duarte 
Prefeito de Ubiratã 

 

PORTARIA N° 757, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 
Concede à servidora licença para tratamento de saúde. 
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria de 
Designação nº 05/2018, de 05/01/2018 e em conformidade com o art. 75, inciso I 
e art. 77, Parágrafo único, da Lei 810/93, 
RESOLVE: 
I - Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Mayara Fabrícia de 
Oliveira Cipriano, ocupante do cargo de Margarida, Grupo Ocupacional 
Operacional e de Apoio - Classe I - Grau A - Nível 1, lotada na Secretaria de 
Serviços Urbanos e Pavimentação. 
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem efeitos 
retroativos a 30.11.2018. 
PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE 
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 3 de dezembro de 2018. 
Neri Wanderlind 
Secretário da Administração 

 

PORTARIA Nº 758, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 
Dispõe sobre a exoneração de servidor. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,  
RESOLVE: 
I - Exonerar o servidor Thiago Queconi de Melo, ocupante do cargo de 
Assistente Técnico V, lotado na Secretaria da Saúde. 
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 17.11.2018. 
PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE 
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 3 de dezembro de 2018. 
Haroldo Fernandes Duarte 
Prefeito de Ubiratã 

 

PORTARIA Nº 759, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 
Concede diária no âmbito do poder executivo. 
O PREFEITO DE UBIRATÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, em especial as contidas nas Leis 1959/2012 e 2331/2017, 
RESOLVE: 
I - Conceder diárias, conforme segue: 
- 01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) à 
servidora Aesmi da Silva Tinelli para custear despesa de viagem a Campo 
Mourão/PR no dia 07.12.2018, a fim de participar de curso de sala de vacina; 
- 02 (duas) diárias com pernoite no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
cada e 01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) ao 
servidor Aronaldo J. R. dos Santos para custear despesa de viagem a 
Curitiba/PR do dia 05.12.2018 ao dia 08.12.2018, a fim de realizar transporte de 
pacientes em tratamento fora do domicílio; 
- 01 (uma) diária com pernoite no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e 
01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) à 
Secretária Eliane Omori Duarte para custear despesa de viagem a Foz do 
Iguaçu/PR do dia 06.12.2018 ao dia 07.12.2018, a fim de participar do Encontro 
Paranaense de Gestores Municipais - AMP, acompanhando o Prefeito; 
- 01 (uma) diária com pernoite no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e 
01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Prefeito 
Haroldo Fernandes Duarte para custear despesa de viagem a Foz do Iguaçu/PR 
do dia 06.12.2018 ao dia 07.12.2018, a fim de participar do Encontro 
Paranaense de Gestores Municipais - AMP; 

- 01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) ao 
servidor Rafael Alexandre Pereira Pinto para custear despesa de viagem a 
Campo Mourão/PR no dia 07.12.2018, a fim de participar de curso de vacina; 
- 01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) à 
servidora Solange Fabris Rezende para custear despesa de viagem a Campo 
Mourão/PR no dia 07.12.2018, a fim de participar de curso de vacina. 
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE 
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 4 de dezembro de 2018. 
Haroldo Fernandes Duarte 
Prefeito de Ubiratã 

 

PORTARIA N° 760, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 
Concede licença maternidade à servidora. 
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria de Designação 
nº 05/2018, de 05/01/2018, respeitando o artigo 7° da Constituição Federal, a Lei 

Municipal 810/93 e a Lei Municipal 2180/2015, 
RESOLVE: 
I - Conceder licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias à servidora Bruna 
Larissa do Nascimento de Carvalho, ocupante do cargo de Professora, 20h, 
Nível C, Classe 1, lotada na Secretaria da Educação e Cultura. 
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 
retroativos a 19.11.2018. 
PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE 
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 4 de dezembro de 2018. 
Neri Wanderlind 
Secretário da Administração 

 

PORTARIA Nº 761, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 
Concede a servidoras licença por motivo de doença em pessoa da família. 
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Portaria de Designação 
nº 05/2018, de 05/01/2018, 
R E S O L V E: 
I - Conceder às servidoras abaixo licença por motivo de doença em pessoa da 
família: 
- Maria Roseneis Lima dos Reis, 30 (trinta) dias de licença, ocupante do cargo 
de Assistente de Administração, Grupo Ocupacional Técnico Operacional e 
Administrativo, Classe XI, Grau A, Nível 14, lotada na Secretaria da 
Administração, com efeitos retroativos a 03.12.2018; 
- Silvana da Costa Alves, 30 (trinta) dias de licença, ocupante do cargo de 
Professora, 20h, Nível C, Classe 4, lotada na Secretaria da Educação e Cultura, 
com efeitos retroativos a 17.09.2018; 
- Silvana da Costa Alves, 30 (trinta) dias de licença, ocupante do cargo de 
Professora, 20h, Nível C, Classe 4, lotada na Secretaria da Educação e Cultura, 
com efeitos retroativos a 17.09.2018; 
- Silvana da Costa Alves, 30 (trinta) dias de licença, ocupante do cargo de 
Professora, 20h, Nível C, Classe 4, lotada na Secretaria da Educação e Cultura, 
com efeitos retroativos a 18.10.2018; e 
- Silvana da Costa Alves, 30 (trinta) dias de licença, ocupante do cargo de 
Professora, 20h, Nível C, Classe 4, lotada na Secretaria da Educação e Cultura, 
com efeitos retroativos a 18.10.2018. 
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE 
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 4 de dezembro de 2018. 
Neri Wanderlind 
Secretário da Administração 

 

 

PROCESSOS LICITATÓRIOS 
 

 

TERMO DE ANULAÇÃO 
PROCESSO Nº 4238/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 92/2018 
O Município de Ubiratã, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Haroldo 
Fernandes Duarte, comunica aos interessados a anulação do Processo 
Licitatório nº 4238/2018, Dispensa de Licitação por Justificativa 92/2018, cujo 
objeto refere-se a Contratação de empresa especializada para realizar revisão 
de 30.000 e 40.000 do veículo tipo Chevrolet Spin, frota 206, incluso peças e 
mão de obra, uma vez que foi detectado irregularidade fiscal na certidão 
municipal da empresa, o que contraria o disposto no art. 27, inciso IV, 
juntamente com o art. 29, inciso III da Lei 8.666/93, conforme foi verificado o seu 
vencimento e impossibilidade de expedição de outra devido a um débito que a 
empresa não quitou, durante o procedimento licitatório de dispensa. A anulação 
se baseia no Art. 49, § 4º da Lei 8.666/93, sendo que as motivações foram 
pertinentes e suficientes para justificar tal conduta. 
Ubiratã, 03 de dezembro de 2018. 
HAROLDO FERNANDES DUARTE - Prefeito 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
PROCESSO Nº 4221/2018 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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PREGÃO Nº 229/2018 
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS: 
1.1. O Prefeito do Município de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores resolve homologar a presente Licitação nestes termos: 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de móveis e equipamentos para 
Secretaria da Saúde referente ao Recurso Federal conforme proposta 
09254.084000/1170-04 e aquisição de armários planejados para divisão de 
farmácia. 
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por item. 
4. DATA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
4.1. ADJUDICAÇÃO: 03 de dezembro de 2018 
4.3. HOMOLOGAÇÃO: 03 de dezembro de 2018. 
5. EMPRESA (S) CONTRATADA (S): 
5.1. I.SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. 
5.1.1. CNPJ Nº 09.230.568/0001-73. 
5.1.2. VALOR CONTRATADO R$1.475,00 (Um mil quatrocentos e setenta e 
cinco reais). 
5.2. MR DENARDI DOS SANTOS E CIA LTDA. 
5.2.1. CNPJ Nº 03.918.644/0001-51. 
5.2.2. VALOR CONTRATADO R$ 9.979,00 (Nove mil novecentos e setenta e 
nove reais). 
Ubiratã - Paraná, 03 de dezembro de 2018. 
HAROLDO FERNANDES DUARTE 
Prefeito 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 4221/2018 
PREGÃO Nº 229/2018 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de móveis e equipamentos para 
Secretaria da Saúde referente ao Recurso Federal conforme proposta 
09254.084000/1170-04 e aquisição de armários planejados para divisão de 
farmácia. 
2. DADOS DO CONTRATO 
2.1. NÚMERO DO CONTRATO: 306/2018 
2.2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 76.950.096/0001-10. 
2.3. CONTRATADA: I.SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CNPJ nº 
09.230.568/0001-73. 
2.4. VALOR CONTRATADO: R$1.475,00 (Um mil quatrocentos e setenta e cinco 
reais). 
2.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03.12.2018. 
2.6. TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 meses. 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor 

0606 5074 449052420000 MOBILIÁRIO 
EM GERAL 

518 2.500,00 

0606 5164 449052420000 MOBILIÁRIO 
EM GERAL 

351 10.265,00 

4. FORO 
4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas do instrumento contratual. 
Ubiratã - Paraná, 03 de dezembro de 2018. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 4221/2018 
PREGÃO Nº 229/2018 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de móveis e equipamentos para 
Secretaria da Saúde referente ao Recurso Federal conforme proposta 
09254.084000/1170-04 e aquisição de armários planejados para divisão de 
farmácia. 
2. DADOS DO CONTRATO 
2.1. NÚMERO DO CONTRATO: 307/2018 
2.2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 76.950.096/0001-10. 
2.3. CONTRATADA: MR DENARDI DOS SANTOS E CIA LTDA, CNPJ n.º 
03.918.644/0001-51. 
2.4. VALOR CONTRATADO: R$ 9.979,00 (Nove mil novecentos e setenta e 
nove reais). 
2.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03.12.2018. 
2.6. TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 meses. 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor 

0606 5074 449052420000 MOBILIÁRIO 
EM GERAL 

518 2.500,00 

0606 5164 449052420000 MOBILIÁRIO 
EM GERAL 

351 10.265,00 

4. FORO 
4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas do instrumento contratual. 
Ubiratã - Paraná, 03 de dezembro de 2018. 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
PROCESSO Nº 4231/2018 
PREGÃO Nº 238/2018 
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS: 

1.1. O Prefeito do Município de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores resolve homologar a presente Licitação nestes termos: 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de materiais 
elétricos destinados a manutenção de prédios públicos. 
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço - por item. 
4. DATA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
4.1. ADJUDICAÇÃO: 30 de novembro de 2018 
4.2. HOMOLOGAÇÃO: 03 de dezembro de 2018. 
5. FORNECEDORA (S): 
5.1. NOME DA EMPRESA: D. MATIUSSI & CIA.LTDA - ME 
5.1.1. CNPJ nº 82.312.018/0001-93 
5.1.2. VALOR GLOBAL: R$-8.254,50 (Oito mil duzentos e cinquenta e quatro 
reais e cinquenta centavos). 
5.2. NOME DA EMPRESA: ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA 
5.2.1. CNPJ nº 80.799.786/0001-98 
5.2.2. VALOR GLOBAL: R$-23.039,50 (Vinte e três mil trinta e nove reais e 
cinquenta centavos). 
5.3. NOME DA EMPRESA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 
5.3.1. CNPJ nº 37.227.550/0001-58 
5.3.2. VALOR GLOBAL: R$-61.724,10 (Sessenta e um mil setecentos e vinte e 
quatro reais e dez centavos). 
5.4. NOME DA EMPRESA: GERVASIO SGARIONI 
5.4.1. CNPJ nº 01.256.464/0001-26 
5.4.2. VALOR GLOBAL: R$-37.074,00 (Trinta e sete mil setenta e quatro reais). 
Ubiratã - Paraná, 03 de dezembro de 2018. 
HAROLDO FERNANDES DUARTE 
Prefeito 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 4231/2018 
PREGÃO Nº 238/2018 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de materiais 
elétricos destinados a manutenção de prédios públicos. 
2. DADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. NÚMERO DA ATA: 224/2018 
2.2. ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 
76.950.096/0001-10. 
2.3. FORNECEDORA: D. MATIUSSI & CIA.LTDA – ME, CNPJ nº 
82.312.018/0001-93. 
2.4. VALOR GLOBAL: R$-8.254,50 (Oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais 
e cinquenta centavos). 
2.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/12/2018 
2.6. TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 12 meses 
3.1. NÚMERO DA ATA: 225/2018 
3.2. ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 
76.950.096/0001-10. 
3.3. FORNECEDORA: ROCCO BARROCO COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA, CNPJ nº 80.799.786/0001-98. 
3.4. VALOR GLOBAL: R$-23.039,50 (Vinte e três mil trinta e nove reais e 
cinquenta centavos). 
3.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/12/2018 
3.6. TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 12 meses 
4.1. NÚMERO DA ATA: 226/2018 
4.2. ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 
76.950.096/0001-10. 
4.3. FORNECEDORA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME,  CNPJ 
nº 37.227.550/0001-58. 
4.4. VALOR GLOBAL: R$-61.724,10 (Sessenta e um mil setecentos e vinte e 
quatro reais e dez centavos). 
4.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/12/2018 
4.6. TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 12 meses 
5.1. NÚMERO DA ATA: 227/2018 
5.2. ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 
76.950.096/0001-10. 
5.3. FORNECEDORA: GERVASIO SGARIONI, CNPJ nº 01.256.464/0001-26. 
5.4. VALOR GLOBAL: R$-37.074,00 (Trinta e sete mil setenta e quatro reais). 
5.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03/12/2018 
5.6. TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 12 meses 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 1008 
Despesa Orçamentária: 3387 
Categoria: 339030990100 
Descrição da Despesa: Materiais diversos para consumo 
Fonte de Recurso: Próprio 
Valor da Despesa: R$ 184.703,00 
8. FORO 
8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas da Ata de Registro de Preços. 
Ubiratã - Paraná, 03 de dezembro de 2018. 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
PROCESSO Nº 4220/2018 
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PREGÃO Nº 228/2018 
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS: 
1.1. O Prefeito do Município de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores resolve homologar a presente Licitação nestes termos: 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para instalação e manutenção 
de ar condicionado nas Unidades de Saúde. 
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
4. DATA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
4.1. ADJUDICAÇÃO: 30 de novembro de 2018 
4.3. HOMOLOGAÇÃO: 30 de novembro de 2018. 
5. FORNECEDORA: 
5.1. NOME DA EMPRESA: JOHNNY RAPHAEL LOÉRCIO KIZERLLA 
5.1.1. CNPJ: 15.053.470/0001-90 
5.2.2. VALOR GLOBAL: R$-27.000,00 
Ubiratã - Paraná, 30 de novembro de 2018. 
HAROLDO FERNANDES DUARTE 
Prefeito 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO Nº 4220/2018 
PREGÃO Nº 228/2018 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para instalação e manutenção 
de ar condicionado nas Unidades de Saúde. 
2. DADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. NÚMERO DA ATA: 223/2018 
2.2. ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 
76.950.096/0001-10. 
2.3. FORNECEDORA: JOHNNY RAPHAEL LOÉRCIO KIZERLLA, CNPJ: 
15.053.470/0001-90 
2.4. VALOR GLOBAL: R$-27.000,00 (vinte e sete mil reais) 
2.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 30/11/2018 
2.6. TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 30/11/2019 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 0606 
Despesa Orçamentária: 4991 
Categoria: 339039999900 
Descrição da Despesa: Demais Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 494 
Valor da Despesa: 27.000,00 
4. FORO 
4.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
questões oriundas da Ata de Registro de Preços. 
Ubiratã - Paraná, 30 de novembro de 2018. 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 94/2018 
PROCESSO N.º 4242/2018  
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
1.1. OBJETO: Aquisição de peças para realizar revisão preventiva de 1 ano do 
veículo Cobalt 1.8 LTZ. 
2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Se torna importante a contratação de 
uma empresa autorizada e especializada para revisão de 1 ano ou 10.000 
quilômetros (o que ocorrer primeiro) do Cobalt 1.8 LTZ (Chevrolet) ano 2017 – 
modelo 2018, frota 198 correspondente a secretaria de Finanças, a mesma 
deverá ser realizada em concessionária própria da marca, devido a garantia 
vigente da compra do veículo, pois se forem realizados serviços por redes não 
autorizadas poderá acarretar perda da garantia da fábrica e possíveis 
transtornos com custos desnecessários. A revisão é imprescindível para o bom 
funcionamento do veiculo e para que o mesmo apresente boas condições de 
rodagem e segurança, tanto para o motorista como também segurança para o 
transito no geral. 
2.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: À vista dos elementos contidos no presente 
processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a 
presente dispensa de licitação em conformidade ao disposto no artigo 24, Inciso 
XVII da Lei n.º 8.666/93 e atesta que foram cumpridas as exigências legais e no 
uso das atribuições conferidas RATIFICAMOS a presente dispensa de licitação 
a favor da empresa abaixo descrita. 
3. DADOS DA PROPONENTE: 
ZACARIAS VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 79.138.608/0007-22, 
situada na Rua Santos Dumont 1331, na cidade de Goioerê, Estado do Paraná, 
CEP n° 87360-000, Telefone n° (44) 3521-8600, e-mail nfe@zcrveiculos.com.br. 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias, a contar da data do presente Termo. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 0401 
Despesa Orçamentária: 4121 
Categoria: 339030399900 
Descrição da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULO 
Fonte de Recurso: 510 
Valor da Despesa: R$- 310,62 
6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: 

LOTE ÚNICO 

ITEM  QTD UN. DESCRIÇÃO V. UNIT V. TOTAL 

1 4,00 UN. Óleo para motor 27,90 111,60 

2 1,00 UN. Filtro de óleo 19,14 19,14 

3 1,00 UN. Filtro de Combustível  36,06 36,06 

4 1,00 UN. Elemento do filtro 56,68 56,68 

5 1,00 UN. Filtro ar 68,01 68,01 

6 1,00 FR Aditivo Combustível 19,13 19,13 

TOTAL 310,62 

Ubiratã, 03 de dezembro de 2018.  
HAROLDO FERNANDES DUARTE 
Prefeito 
RITA SOARES NETA FIGUEREDO 
Presidente da Comissão de Licitação 
Nomeado Conforme Portaria 231/2018 

 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 56/2018 
PROCESSO Nº 4241/2018 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
1.1. OBJETO: Contratação de serviços de avaliação e reorganização do 
currículo básico para a escola pública municipal, educação infantil e ensino 
fundamental – anos iniciais – Região Oeste do Paraná. 
2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: No ano de 2018 houve uma 
reavaliação e reorganização do Currículo Básico para a Escola Pública da 
Região do Oeste do Paraná, a qual por sua vez, coincide com mudanças na 
política nacional, incluindo a Base Nacional Comum Curricular e que precisou 
ser avaliada e considerada nos seus preceitos normativos/legais que incidem 
sobre a organização curricular na/da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Portanto, se faz necessária a presente contratação para 
reorganização e avaliação do currículo básico, para que a partir do ano de 2019, 
o novo currículo seja aplicado nas instituições municipais. 
2.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: À vista dos elementos contidos no presente 
processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a 
presente inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 25, Inciso II da 
Lei n.º 8.666/93 e atesta que foram cumpridas as exigências legais e no uso das 
atribuições conferidas RATIFICAMOS a presente inexigibilidade a favor da 
empresa abaixo descrita. 
3. DADOS DA PROPONENTE: 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ - AMOP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 75.907.576/0001-36, situada na Rua Pernambuco, 1936, Centro, 
na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP n° 85810-021, Telefone n° (45) 
3326-8544, e-mail educacaoamop@hotmail.com. 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 2 meses, a contar da data do presente Termo. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 0501 
Despesa Orçamentária: 884 
Categoria: 339039999900 
Descrição da Despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 
Fonte de Recurso: 103 
Valor da Despesa: R$- 2.807,11 
Ubiratã - Paraná, 28 de novembro de 2018. 
HAROLDO FERNANDES DUARTE 
Prefeito 
ROSA RODRIGUES DE CARVALHO 
Presidente da Comissão de Licitação 
Nomeado Conforme Portaria 231/2018 

 

EXTRATO DE CONTRATO N° 305/2018 
PROCESSO N.º 4241/2018 
INEXIGIBILIDADE N.º 56/2018 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
1.1. OBJETO: Contratação de serviços de avaliação e reorganização do 
currículo básico para a escola pública municipal, educação infantil e ensino 
fundamental – anos iniciais – Região Oeste do Paraná. 
2. PARTES DO CONTRATO: 
2.1. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 76.950.096/0001-10. 
2.2. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO 
PARANÁ - AMOP, CNPJ nº 75.907.576/0001-36. 
3. VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
3.1. Valor: R$-2.807,11 (dois mil oitocentos e sete reais e onze centavos). 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 0501 
Despesa Orçamentária: 884 
Categoria: 339039999900 
Descrição da Despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 
Fonte de Recurso: 103 

Valor da Despesa: R$- 2.807,11 
5. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 2 meses. 
6. FORO DE ELEIÇÃO: Município de Ubiratã, Estado do Paraná. 

 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 57/2018 
PROCESSO Nº 4243/2018 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
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1.1. OBJETO: Contratação de empresa para apresentação artística/cultural de 
Natal com o Tema: As Três Chaves do Natal a ser realizado no dia 07 de 
dezembro. 
2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa detentora 
de direitos exclusivos para apresentação do espetáculo artístico “As Três 
Chaves do Natal” em comemoração a chegada do mês natalino, e como uma 
atividade cultural. O Município de Ubiratã, buscando a prática de ações culturais 
no Município, em face da aplicação das políticas públicas de cultura com o 
objetivo de incentivar e promover o lazer dos cidadãos tem apoiado a realização 
de eventos promovidos como Carnaval, Movimentos esportivos, Dia da Mulher, 
Expobira, Aniversário da Cidade, Natal, Reveillon e demais eventos que 
compõem o calendário cultural da nossa cidade. Considerando as demandas da 
Secretaria Solicitante, que visa oferecer a comunidade atendida, contato com as 
artes cênicas e culturais através de espetáculos especiais para a Chegada do 
Natal, visando o intuito de promover a interação da comunidade, consciência e 
reflexão sobre diversos assuntos e momentos de lazer.  
2.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: À vista dos elementos contidos no presente 
processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a 
presente inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 25, Inciso III da 
Lei n.º 8.666/93 e atesta que foram cumpridas as exigências legais e no uso das 
atribuições conferidas RATIFICAMOS a presente inexigibilidade a favor da 
empresa abaixo descrita. 
3. DADOS DA PROPONENTE: 
LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.245.733/0001-06, situada na Av. José Custódio de Oliveira 704 Centro, na 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP n° 87301-020, Telefone n° 
(44) 3017-0613 , e-mail souarteadm@gmail.com. 
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias, a contar da data do presente Termo. 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Órgão: 1501 
Despesa Orçamentária: 4185 
Categoria: 339039999900 
Descrição da Despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR 
Fonte de Recurso: 934 
Valor da Despesa: R$-14.000,00 
6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO: 

LOTE ÚNICO 

ITEM  QTD UN
. 

DESCRIÇÃO V. UNIT V. TOTAL 

1 1,0 UN
. 

Contratação de 
empresa para 
apresentação de 
espetáculo de Natal 
com o Tema: As Três 
Chaves de Natal  

14.000,00 14.000,00 

7. DA EXECUÇÃO: 
7.1. LOCAL E HORÁRIO: Os serviços deverão ser executados na Praça Horácio 
José Ribeiro – Avenida Nilza de Oliveira Pipino, ao lado da Prefeitura Municipal 
Alberoni Bitencourt. O  espetáculo será iniciado às 21:00 hrs. 
7.2. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO: A contratada irá disponibilizar 18 
profissionais, 13 artistas, 2 técnicos de som e luz, 1 contra regra; sendo de 
responsabilidade da empresa: figurinos e adereços necessários, transporte, 
iluminação e sonorização artística; a duração do espetáculo é de 
aproximadamente 1h 30 min, e o público esperado é aproximadamente de 1.000 
pessoas em praça pública. 
Ubiratã – Paraná, 04 de dezembro de 2018. 
HAROLDO FERNANDES DUARTE 
Prefeito 
RONALDO TERUO INAGAKI 
Presidente da Comissão de Licitação 
Nomeado Conforme Portaria 231/2018 

 

2º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2018 
PROCESSO Nº 4165/2018 
SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 168/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E A EMPRESA B. C. 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, TENDO POR OBJETO O 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 
1. OBJETO DA ATA 
Registro de Preços para aquisição de combustível tipo Diesel S10. 
2. ÓRGÃO GERENCIADOR 
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-
10, com sede administrativa na Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de 
Ubiratã - Paraná, CEP 85.440-000, representada pelo Exmo. Sr. Prefeito 
Haroldo Fernandes Duarte, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 4.075.535-7 e inscrito no CPF nº 553.706.249-68. 
3. FORNECEDORA: 
B. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
02.779.501/0001-43, estabelecida à Avenida Ascânio Moreira De Carvalho, no 
n.º 629, CEP n°: 85.440-000, na cidade Ubiratã, Paraná. 
4. OBJETO DO ADITIVO  

Revisar o preço do litro do Item 1 – Diesel S10, para o valor de R$-3,21, 
conforme solicitação da fornecedora, visando à adequação do valor registrado 
com o praticado no mercado. 
5. FUNDAMENTO  
Conforme Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações 
posteriores.  
5. DISPOSIÇÕES GERAIS  
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições da 
Ata de Registro de Preços não modificadas pelo presente Termo Aditivo e que 
com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas partes neste ato. 
E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 
duas vias de igual teor. 
Ubiratã, 04 de dezembro de 2018.  
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ 
Prefeito 
B. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 
Representante Legal 

 

4º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2018 
PROCESSO Nº 4132/2018 
QUARTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 116/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E A EMPRESA B. C. 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, TENDO POR OBJETO O 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 
1. OBJETO DA ATA 
Registro de Preços para aquisição de combustível tipo Diesel Comum S500. 
2. ÓRGÃO GERENCIADOR 
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-
10, com sede administrativa na Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na cidade de 
Ubiratã - Paraná, CEP 85.440-000, representada pelo Exmo. Sr. Prefeito 
Haroldo Fernandes Duarte, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 4.075.535-7 e inscrito no CPF nº 553.706.249-68. 
3. FORNECEDORA: 
B. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
02.779.501/0001-43, estabelecida à Avenida Ascânio Moreira De Carvalho, no 
n.º 629, CEP n°: 85.440-000, na cidade Ubiratã, Paraná. 
4. OBJETO DO ADITIVO  
Revisar o preço do litro do Item 1 – Diesel Comum S500, para o valor de R$-
3,13, conforme solicitação da fornecedora, visando à adequação do valor 
registrado com o praticado no mercado. 
5. FUNDAMENTO  
Conforme Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações 
posteriores.  
5. DISPOSIÇÕES GERAIS  
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições da 
Ata de Registro de Preços não modificadas pelo presente Termo Aditivo e que 
com este não conflitem, as quais são ratificadas pelas partes neste ato. 
E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 
duas vias de igual teor. 
Ubiratã, 04 de dezembro de 2018. 
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ 
Prefeito 
B. C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 
Representante Legal 

 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 347/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3487/2017 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 347/2017 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E A EMPRESA BRUNO BRANDÃO 
EIRELI ME, TENDO POR OBJETO A DILATAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL. 
1. OBJETO DO CONTRATO: 
Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Vila Esperança, conforme convênio 
firmado com o Ministério da Saúde, proposta nº 09254084000115003. 
2. CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 76.950.096/0001-
10, com sede administrativa na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, na 
cidade de Ubiratã - Paraná, CEP 85.440-000, representada pelo Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal Haroldo Fernandes Duarte, residente e domiciliado nesta 
Cidade, portador da Cédula de Identidade RG 1.847.057-8 PR e inscrito no CPF 
960.951.728-53. 
3. CONTRATADA: 
BRUNO BRANDÃO EIRELI ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
06.104.360/0001-10, estabelecida à Rua Acquilino Massochin, 783, na cidade de 
Cascavel - Paraná, CEP: 85.813-594, Telefone n° (45) 99978-9133, e-mail 
bruno@bbran.com.br. 
4. OBJETO DO ADITIVO 
Prorrogar o prazo para conclusão do objeto em 56 dias, prorrogando 
consequentemente a vigência do contrato para 30 de janeito de 2019, 
considerando a necessidade de prazo para emissão de Certidão Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União de Obra de 
Construção Civil, por parte da Receita Federal. 
5. PREVISÃO LEGAL 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil 

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE UBIRATÃ.  
A Prefeitura Municipal Ubiratã - PR  da garantia da autenticidade deste 

documento, desde que visualizado através dewww.ubirata.pr.gov.br no 
link Jornal Oficial Online. Início 

Conforme constante nos autos, a prorrogação fundamenta-se no art. 57, §1º, 
inciso II da Lei 8.666/93. 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, todas as cláusulas e condições do 
Contrato não modificadas pelo presente Termo Aditivo e que com este não 
conflitem, as quais são ratificadas pelas partes neste ato. 
E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 
duas vias de igual teor. 
Ubiratã, 04 de dezembro de 2018. 
MUNICÍPIO DE UBIRATÃ 
Prefeito 
Contratante 
BRUNO BRANDÃO EIRELI ME 
Representante Legal 
Contratada 

 

 
 
 

EXPEDIENTE 

Jornal Oficial Eletrônico 

 - Município de Ubiratã - 

 
 

 Prefeito do Município: Haroldo Fernandes Duarte 

Setor Responsável: Gabinete do Prefeito 

Redação e Administração:  

Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852  

CEP. 85.440-000 - Ubiratã/Paraná  

e-mail: legislar@ubirata.pr.gov.br 

Fone: (44)3543-8000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubirata.pr.gov.br/
mailto:legislar@ubirata.pr.gov.br

