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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA – AMS 

 

EDITAL Nº 21/2012 

 

 

A Diretora Presidente da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana – AMS, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em consonância com o Art. 37, inciso II da Constituição 
Federal e Art. 27, inciso II da Constituição do Estado do Paraná, Lei Estadual nº 12.215/98, Art. 9°, 
§ 4°, torna público o presente Edital que estabelece as instruções para a realização de Concurso 
Público para o provimento de 28 (vinte e oito) vagas, além de Cadastro de Reserva, em cargos de 
Nível Superior: Advogado, Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, 
Farmacêutico-Bioquímico, Fonoaudiólogo, Médico ESF, Médico Ginecologista, Médico 
Intensivista, Médico Pediatra, Médico Plantonista UPA-PAM, Médico Psiquiatra, Médico Regulador 
e Médico Veterinário; Nível Médio / Médio Técnico: Assistente Administrativo, Atendente de 
Consultório Dentário, Auxiliar de Laboratório, Técnico em Radiologia e Técnico em Segurança do 
Trabalho; e Nível Fundamental: Auxiliar Administrativo, Rádio Operador e Telefonista, e de 
acordo com as normas prescritas neste Edital. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público, de acordo com a legislação que trata da matéria e conforme previsto 
neste Edital, será executado pela Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade 
Estadual de Londrina – Cops/UEL e destina-se a selecionar candidatos para provimento de 
cargos para o quadro de pessoal da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana – AMS, 
sob Regime Jurídico Estatutário.  

 
1.2. Antes de inscrever-se no Concurso  Público, o candidato deve observar atentamente as 

prescrições deste Edital, assim como os requisitos e condições exigidos para a admissão, 
em relação aos quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
1.3. O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de 

Prova Objetiva, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 
 
1.4. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita por ordem decrescente de 

pontos, contendo a pontuação de todos os candidatos. 
 
1.5. As provas serão realizadas na Cidade de Apucarana-PR, no dia 6 de maio de 2012, na 

forma prevista no subitem 6.2 deste Edital, em local a ser divulgado mediante edital 
específico. 

 
1.6. Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da prova ao candidato que o 

solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial. A solicitação 
deverá ser efetuada por escrito, na forma e prazo determinados neste Edital (subitens 5.18 
e 5.19), e poderá ser atendida de acordo com critérios de viabilidade e de razoabilidade, 
mediante apreciação da Coordenação do Concurso Público.  

 
1.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos 

referentes a este Concurso Público nos endereços eletrônicos www.cops.uel.br e 
www.apucarana.pr.gov.br, bem como manter atualizado o endereço informado no ato de 
inscrição para fins de contato direto com o candidato, caso necessário. 
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1.8. Será admitida a impugnação deste Edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
publicação. A solicitação de impugnação deverá ser protocolada junto à AMS, à Rua Miguel 
Simeão, 69 – Centro – Apucarana, Estado do Paraná. 

 
 
2. DOS CARGOS, DAS VAGAS, DOS REQUISITOS EXIGIDOS E DAS CARACTERÍSTICAS 

GERAIS 

2.1. Os requisitos / escolaridade previstos nas tabelas a seguir, deverão ser preenchidos até o 
ato da convocação do candidato para admissão, devendo ser comprovados por meio de 
documento oficial: 

 
2.1.1. Cargos de Nível Superior 
 
2.1.1.1. Advogado 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Direito. 
Registro na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Salário-base R$ 3.697,49 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 30 (trinta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.2. Assistente Social 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Serviço 
Social. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 2.209,52 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 30 (trinta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 

 

2.1.1.3.  Contador 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Ciências 
Contábeis. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 3.697,49 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 
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2.1.1.4. Dentista 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Odontologia. 
Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 4.419,10 

Vagas 2 (duas) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.5. Enfermeiro 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em 
Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 3.771,41 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.6. Engenheiro Civil 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Engenharia 
Civil. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 3.697,49 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.7. Farmacêutico-Bioquímico 

Requisitos/escolaridade 

Curso Superior de Graduação em Farmácia com 
Habilitação em Farmacêutico-Bioquímico ou Graduação em 
Farmácia, de acordo com a Resolução nº 02, do CNE/CES, 
de 2002. Registro no Conselho Regional de Classe. 

Salário-base R$ 4.419,07 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 
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2.1.1.8. Fonoaudiólogo 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em 
Fonoaudiologia. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 2.209,52 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.9. Médico ESF 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina. 
Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 11.431,31 

Vagas 4 (quatro) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.10. Médico Ginecologista 

Requisitos/escolaridade 
Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina. 
Registro no Conselho de Classe. Especialização e/ou 
Título de Especialista e/ou Residência Médica na área. 

Salário-base R$ 6.437,32 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 20 (vinte) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.11. Médico Intensivista 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina. 
Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 4.597,24 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 18 (dezoito) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 
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2.1.1.12. Médico Pediatra 

Requisitos/escolaridade 
Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina. 
Registro no Conselho de Classe. Especialização e/ou 
Título de Especialista e/ou Residência Médica na área. 

Salário-base R$ 6.437,32 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 20 (vinte) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.13. Médico Plantonista UPA-PAM 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina. 
Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 4.002,20 

Vagas 3 (três) 

Jornada de trabalho 12 (doze) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.14. Médico Psiquiatra 

Requisitos/escolaridade 
Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina. 
Registro no Conselho de Classe. Especialização e/ou 
Título de Especialista e/ou Residência Médica na área. 

Salário-base R$ 6.967,86 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 20 (vinte) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.1.15. Médico Regulador 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina. 
Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 4.597,24 

Vagas 2 (duas) 

Jornada de trabalho 18 (dezoito) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 
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2.1.1.16. Médico Veterinário 

Requisitos/escolaridade Diploma de Curso Superior de Graduação em Medicina 
Veterinária. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 4.419,08 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 100,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.2. Cargos de Nível Médio / Médio Técnico 
 
2.1.2.1. Assistente Administrativo 

Requisitos/escolaridade Ensino Médio completo. 

Salário-base R$ 1.359,95 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 50,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.2.2. Atendente de Consultório Dentário 

Requisitos/escolaridade Ensino Médio Completo. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 1.030,69 

Vagas 3 (três) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 50,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.2.3. Auxiliar de Laboratório 

Requisitos/escolaridade Ensino Médio Completo. 

Salário-base R$ 1.030,69 

Vagas 1 (uma) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 50,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 
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2.1.2.4. Técnico em Radiologia 

Requisitos/escolaridade Ensino Médio Técnico ou Pós-Médio Técnico em 
Radiologia. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 1.443,16 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 20 (vinte) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 50,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.2.5. Técnico em Segurança do Trabalho 

Requisitos/escolaridade Ensino Médio Técnico ou Pós-Médio Técnico em 
Segurança do Trabalho. Registro no Conselho de Classe. 

Salário-base R$ 2.041,24 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 50,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Conhecimentos Específicos do Cargo. 

 
 
2.1.3. Cargos de Nível Fundamental 
 
2.1.3.1. Auxiliar Administrativo 

Requisitos/escolaridade Ensino Fundamental Completo. 

Salário-base R$ 1.030,69 

Vagas 2 (duas) 

Jornada de trabalho 40 (quarenta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 35,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Matemática. 

 
 
2.1.3.2. Rádio Operador 

Requisitos/escolaridade Ensino Fundamental Completo. 

Salário-base R$ 788,65 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 30 (trinta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 35,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Matemática. 
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2.1.3.3. Telefonista 

Requisitos/escolaridade Ensino Fundamental Completo. 

Salário-base R$ 788,65 

Vagas Cadastro de Reserva 

Jornada de trabalho 30 (trinta) horas semanais 

Taxa de inscrição R$ 35,00 

Tipo de prova 
Prova Objetiva: Língua Portuguesa; Conhecimentos 
Gerais; Matemática. 

 
2.2. Os requisitos de escolaridade quanto ao Ensino Superior, Ensino Médio / Médio Técnico e 

Ensino Fundamental deverão estar devidamente legalizados junto aos órgãos educacionais 
competentes. 

 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

3.1. As descrições dos cargos constam do Anexo I deste Edital. 
 
 

4. DO CADASTRO RESERVA 

4.1. O Cadastro de Reserva será integrado por todos os candidatos aprovados e classificados 
no Concurso, que poderão ser convocados futuramente para realizar Avaliação Médica e 
posterior admissão, conforme quantitativo de vagas autorizado. 

 
4.2. A convocação dos integrantes do Cadastro de Reserva obedecerá rigorosamente à ordem 

de classificação final dos candidatos aprovados e classificados, de acordo com o disposto 
no item 8. 

 
4.3. A admissão dos candidatos integrantes do Cadastro de Reserva observará todos os 

procedimentos e critérios estabelecidos neste Edital, inclusive Avaliação Médica. 
 
4.4. A inclusão no Cadastro de Reserva gera para o candidato apenas a expectativa de direito à 

convocação e admissão, ficando reservado à AMS o direito de proceder às admissões, em 
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade 
do Concurso. 

 
4.5. Durante a validade do Concurso, poderão surgir vagas que deverão ser preenchidas pelos 

candidatos aprovados e não convocados, observados rigorosamente a classificação e 
demais requisitos previstos neste edital. 

 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS, HOMOLOGAÇÃO PARA INSCRIÇÃO E ENSALAMENTO DOS 
CANDIDATOS 

5.1. A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas 
neste Edital e em outros editais que forem publicados durante a realização do Concurso 
Público, cujas regras, normas, critérios e condições obrigam-se os candidatos a cumprir. 

 
5.2. O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 17h do dia 21 de março de 2012 

até às 23h do dia 16 de abril de 2012, somente via Internet, no endereço eletrônico da 
Cops/UEL www.cops.uel.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à 
inscrição, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, 
deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de 
inscrição.  

 
5.3. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo – ou  

cargos / especialidades, quando couber – observada a oferta de vagas constante no item 2 
deste Edital. 
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5.4. Exclusivamente para os cargos de Médico, o candidato poderá inscrever-se para até 2 

(dois) cargos de diferentes especialidades. Nesse caso, cada seleção de  
cargos / especialidades constituirá 1 (uma) inscrição, cujo valor será de  
R$ 150,00. 

 
5.4.1. Especialidades para os cargos de Médico: 

MÉDICO ESF 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
MÉDICO INTENSIVISTA 
MÉDICO PEDIATRA 
MÉDICO PLANTONISTA UPA - PAM 
MÉDICO PSIQUIATRA 

Especialidades 

MÉDICO REGULADOR 
 
Taxa de inscrição R$ 100,00 
Nº de Questões da Prova Objetiva 40 (quarenta) 
Duração da Prova Objetiva 4 (quatro) horas 

 
5.4.2. Combinações previstas de especialidades para os cargos de Médico: 

MÉDICO ESF / MÉDICO INTENSIVISTA 
MÉDICO ESF / MÉDICO PLANTONISTA UPA-PAM 
MÉDICO ESF / MÉDICO REGULADOR 
MÉDICO INTENSIVISTA / MÉDICO PEDIATRA 
MÉDICO INTENSIVISTA / MÉDICO PLANTONISTA UPA-PAM 
MÉDICO INTENSIVISTA / MÉDICO PSIQUIATRA 
MÉDICO INTENSIVISTA / MÉDICO REGULADOR 
MÉDICO INTENSIVISTA / MÉDICO GINECOLOGISTA 
MÉDICO PEDIATRA / MÉDICO PLANTONISTA UPA-PAM 
MÉDICO PEDIATRA / MÉDICO REGULADOR 
MÉDICO PLANTONISTA UPA-PAM / MÉDICO PSIQUIATRA 
MÉDICO PLANTONISTA UPA-PAM / MÉDICO REGULADOR 
MÉDICO PLANTONISTA UPA-PAM / MÉDICO GINECOLOGISTA 
MÉDICO PSIQUIATRA / MÉDICO REGULADOR 
MÉDICO REGULADOR / MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
Taxa de inscrição R$ 150,00 
Nº de Questões da Prova Objetiva 50 (cinquenta) 
Duração da Prova Objetiva 5 (cinco) horas 

 
5.5. Na hipótese de múltiplas inscrições, será mantida a última que tiver sido efetivada. Não 

serão aceitas solicitações de mudança de opção de cargo após efetivada a inscrição, 
sendo a opção de exclusiva responsabilidade do candidato, no ato da inscrição. 

 
5.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17 de abril de 2012, em 

qualquer agência bancária credenciada, durante o horário regular de atendimento bancário, 
mediante a apresentação do boleto bancário. 

 
5.7. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das 

regras deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da admissão, 
todos os requisitos exigidos para o cargo. Não haverá a devolução do valor da taxa de 
inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo que o candidato 
não compareça às provas.  

 
5.8. A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa 

de inscrição, não se responsabilizando a AMS nem a Cops/UEL pelo não recebimento da 
confirmação bancária do recolhimento do valor da taxa de inscrição.  

 
5.9. Após 5 (cinco) dias úteis do efetivo pagamento do boleto bancário, o candidato poderá 

acompanhar, no endereço eletrônico www.cops.uel.br, a situação de sua inscrição, 
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devendo, se houver alguma divergência, entrar em contato com a Cops/UEL, Rodovia 
Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, Caixa Postal 6050, CEP 86051-980, Londrina-PR, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 14h às 17h, ou pelo telefone (43) 3371-
4740.  

 
5.10. A publicação da relação de inscritos será divulgada no dia 23 de abril de 2012, às 17h, no 

endereço eletrônico www.cops.uel.br, contendo informações sobre as inscrições. 
 
5.11. Na hipótese de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição, o candidato 

deverá informar quais alterações devem ser procedidas, mencionando também os dados 
que identificam a sua inscrição, por meio do fax (43) 3328-4448, aos cuidados da 
Cops/UEL.  

 
5.12. Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da 

respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos inscritos na forma 
do subitem 5.10, no prazo de 1 (um) dia útil contado da data da divulgação da relação de 
inscrições homologadas na Internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br. O recurso 
deverá ser encaminhado à Cops/UEL, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, Caixa 
Postal 6050, CEP 86051-980, Londrina-PR, por meio de correspondência, via SEDEX.  

 
5.13. Os locais de realização da prova bem como o Cartão de Inscrição serão divulgados no 

endereço eletrônico www.cops.uel.br, a partir das 17h do dia 27 de abril de 2012. 
 
5.14. Deve o candidato imprimir o Cartão de Inscrição, no qual estarão indicados o local, o 

horário e o endereço de realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do 
candidato a obtenção do Cartão de Inscrição por meio de impressão. 

 
5.15. O Cartão de Inscrição contém um espaço destinado à afixação de fotografia recente e um 

espaço destinado à afixação de cópia da Cédula de Identidade (RG) do candidato e 
somente será válido com a fotografia e cópia do RG afixados. 

 
5.16. O Cartão de Inscrição será exigido para o ingresso do candidato na sala de prova, não 

podendo ser substituído por outro documento de identificação, ainda que oficial.  
 

5.17. Após decorridos 5 (cinco) dias da publicação do Edital de Inscritos, a Cops/UEL não se 
responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de ordem técnica, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
5.18. O candidato com deficiência poderá solicitar por escrito, pessoalmente na Divisão de 

Protocolo e Comunicação da UEL, ou pelo correio, via SEDEX, à Cops/UEL, Rodovia 
Celso Garcia Cid, PR 445, CEP 86051-980, Caixa Postal 6050, Londrina-PR, prova 
ampliada ou a presença de ledor, ou outro tratamento diferenciado, cuja solicitação deverá 
ser efetuada no período de 21 de março de 2012 a 16 de abril de 2012, devendo enviar, 
obrigatoriamente, à Cops/UEL o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, sendo de caráter obrigatório o código correspondente conforme a Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, para o 
endereço especificado neste subitem. 

 
5.19. O candidato com deficiência poderá solicitar por escrito, no período de 21 de março de 

2012 a 16 de abril de 2012, pessoalmente, na Divisão de Protocolo e Comunicação da 
UEL, ou por meio de correspondência, via SEDEX, enviada à Cops/UEL, Rodovia Celso 
Garcia Cid, PR 445, CEP 86051-980, Caixa Postal 6050, Londrina-PR, tempo adicional de, 
no máximo, 1 (uma) hora para a realização da prova, apresentando justificativa 
acompanhada, obrigatoriamente, de parecer favorável emitido por especialista na área de 
sua deficiência. 

 
5.20. O candidato com deficiência que necessitar de atendimento especial, mas não fizer a 

solicitação de acordo com o disposto nos subitens 5.18 e 5.19, não receberá o referido 
atendimento. 
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5.21. A solicitação de condições especiais para a realização da prova será atendida obedecendo 
a critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do 
Concurso Público. 

 
 
6. DA PROVA OBJETIVA 

6.1. Será aplicada Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os 
conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste Edital, sendo as questões de 
múltipla escolha (a, b, c, d, e), distribuídas entre as áreas dispostas nos quadros a seguir: 

 
6.1.1. Cargos de Nível Superior: Advogado, Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro, 

Engenheiro Civil, Farmacêutico-Bioquímico, Fonoaudiólogo, Médico ESF, Médico 
Ginecologista, Médico Intensivista, Médico Pediatra, Médico Plantonista UPA-PAM, Médico 
Psiquiatra, Médico Regulador e Médico Veterinário: 

ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Gerais 10 

Conhecimentos Específicos do Cargo 20 

Total de Questões  40 

 
6.1.2. Cargos de Nível Superior: Médico – 2 (duas) especialidades: 

ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Gerais 10 

Conhecimentos Específicos dos Cargos 30 

Total de Questões  50 

 
6.1.3. Cargos de Nível Médio: Assistente Administrativo, Atendente de Consultório Dentário, 

Auxiliar de Laboratório, Técnico em Radiologia e Técnico em Segurança do Trabalho: 

ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 5 

Conhecimentos Gerais 10 

Conhecimentos Específicos do Cargo 15 

Total de Questões 30 

 
6.1.4.  Cargos de Nível Fundamental: Auxiliar Administrativo, Rádio Operador e Telefonista: 

ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Gerais 10 

Matemática 10 

Total de Questões 30 
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6.2. A Prova Objetiva será aplicada no dia 6 de maio de 2012, com início às 14h, nos locais a 
serem divulgados no Cartão de Inscrição dos candidatos, observado o horário oficial de  
Brasília-DF. 

 
6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova 

obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta 
preta, Cartão de Inscrição e documento original de identificação, observados os subitens 
6.5, 6.6 e 6.7 deste Edital.  

 
6.4. Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos às 13h20min, e 

fechados às 14h, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que 
chegar ao local de prova após o horário estipulado.  

21/02/2011. 
6.5. O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato munido do Cartão de 

Inscrição e de um dos documentos de identificação abaixo discriminados, apresentando 
forma legível e em via original: 

I -  Cédula de Identidade Civil (RG); 
II -  Carteira de identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe; 
III -  Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97 – 

Código de Trânsito Brasileiro; 
IV -  Passaporte brasileiro; 
V -  Carteira Profissional; 
VI -  Certificado de Reservista; 
VII -  Carteira de Identificação das Forças Armadas (Aeronáutica, Exército ou Marinha); 
VIII -  Carteira de Identidade de Estrangeiros emitida no Brasil.  

 
6.6. Não serão aceitos como documentos de identificação para ingresso na sala de prova: 

Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, carteira 
de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados.  

 
6.7. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo 

de documento de identificação. 
 
6.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, um 

dos documentos originais de identificação previstos no subitem 6.5, por motivo de roubo, 
furto ou extravio, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial, expedido, no máximo, há 90 (noventa) dias, sob pena de ficar impedido de 
realizar a prova. 

 
6.9. Não será aplicada a Prova Objetiva ou procedido qualquer outro exame, em qualquer 

hipótese, em local, data ou em horário diferente dos prescritos neste Edital, em editais 
específicos referentes às fases deste Concurso Público e no Cartão de Inscrição do 
candidato. 

  
6.10. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, 

nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
6.11. Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, tablets 
e similares, que possam comprometer a segurança do Concurso Público, a critério da 
Cops. Caso o candidato porte qualquer um desses objetos, deverá desligá-los e colocá-los 
sob a carteira. A inobservância desta determinação implicará a eliminação do candidato, 
caracterizando-se como tentativa de fraude. 

 
6.12. Não será permitida, durante a realização da Prova Objetiva, a utilização de gorros, bonés, 

óculos escuros e relógios. Estes objetos deverão ser guardados pelos candidatos em local 
que impeça sua visibilidade.  

 
6.13. A AMS e a Cops/UEL não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles 
causados. 
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6.14. O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua eliminação do 

Concurso Público.  
 

6.15. O candidato que usar atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais ou 
responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos 
subitens 6.10, 6.11 e 6.12 deste Edital, será excluído do Concurso Público.  

 
6.16. A duração da Prova Objetiva será de 4 (quatro) horas, exceto para a inscrição de Médico 

em 2 especialidades, que será de 5 horas, incluído aí o tempo para o preenchimento do 
Cartão-Resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito 
do tempo transcorrido, durante a realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala. 

 
6.17. É de responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova com a antecedência 

necessária para início da realização da Prova Objetiva, bem como observar o tempo 
destinado à realização da prova e ao preenchimento do Cartão-Resposta, conforme 
subitem 6.16 deste Edital.  

 
6.18. As respostas às questões objetivas serão transcritas para o Cartão-Resposta com caneta 

esferográfica transparente com tinta preta, devendo o candidato assinalar uma única 
resposta para cada questão.  

 
6.19. As respostas às questões da Prova Objetiva, lançadas no Cartão-Resposta, serão 

corrigidas por meio de processamento eletrônico.  
 

6.20. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura.  

 
6.21. O candidato é responsável pelo correto preenchimento do Cartão-Resposta e pela sua 

conservação e integridade, pois não haverá substituição do cartão, salvo em caso de 
defeito de impressão.  

 
6.22. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 1 (uma) hora do início da 

Prova Objetiva, devendo, antes de retirar-se do recinto da sala, entregar aos aplicadores o 
Caderno de Prova e o Cartão-Resposta.  

 
6.23. Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída 

simultânea dos três últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da 
aplicação da prova naquela sala.  

 
6.24. Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto da 

sala, a não ser em caso especial e desde que acompanhado por um componente da equipe 
de aplicação da prova.  

 
6.25. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá 

levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será o 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 
realizará a prova.  

 
6.26. Visando a preservar a segurança e a credibilidade do Concurso Público, todos os 

candidatos inscritos serão identificados por coleta da impressão digital, por ocasião da 
realização da prova. 

 
6.27. Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva, serão observados os seguintes critérios: 

 
1º CRITÉRIO: Serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem, no 
conjunto das questões, total de acertos igual ou superior a 50% do total da Prova Objetiva; 
além disso, para os cargos de Nível Superior, o candidato deverá apresentar, no mínimo, 
10 acertos em Conhecimentos Específicos do Cargo; e para os cargos de Nível  
Médio / Médio Técnico, no mínimo, 7 acertos em Conhecimentos Específicos do Cargo. 
Serão automaticamente excluídos do Concurso Público os candidatos que não obtiverem o 
número de acertos mínimos previsto neste subitem.  
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2º CRITÉRIO: Os candidatos aprovados na Prova Objetiva, com aplicação do 1º critério de 
pontuação, serão classificados de acordo com o resultado do somatório de pontos obtidos, 
por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 

a) Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva para os cargos de Nível Superior, será 
utilizado o seguinte cálculo: 

ÁREA DE CONHECIMENTO FÓRMULA PONTOS 

Língua Portuguesa N° de acertos × PESO 1 10 

Conhecimentos Gerais N° de acertos × PESO 1 10 

Conhecimentos Específicos do Cargo N° de acertos × PESO 4 80 

Total de pontos da Prova Objetiva Máximo 100 Pontos 

 
b) Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva para os cargos de Nível Superior: 

Médico – 2 (duas) especialidades, será utilizado o seguinte cálculo para cada uma das 
especialidades: 

ÁREA DE CONHECIMENTO FÓRMULA PONTOS 

Língua Portuguesa N° de acertos × PESO 1 10 

Conhecimentos Gerais N° de acertos × PESO 1 10 

Conhecimentos Específicos do Cargo N° de acertos × PESO 4 80 

Total de pontos da Prova Objetiva Máximo 100 Pontos 

 
c) Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva para os cargos de Nível Médio / Médio 

Técnico, será utilizado o seguinte cálculo: 

ÁREA DE CONHECIMENTO FÓRMULA PONTOS 

Língua Portuguesa N° de acertos × PESO 2 10 

Conhecimentos Gerais N° de acertos × PESO 2 20 

Conhecimentos Específicos do Cargo N° de acertos × PESO 4 60 

Total de pontos da Prova Objetiva Máximo 90 Pontos 

 
d) Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva para os cargos de Nível Fundamental, 

será utilizado o seguinte cálculo: 

ÁREA DE CONHECIMENTO FÓRMULA PONTOS 

Língua Portuguesa N° de acertos × PESO 2 20 

Conhecimentos Gerais N° de acertos × PESO 2 20 

Matemática N° de acertos × PESO 3 30 

Total de pontos da Prova Objetiva Máximo 70 Pontos 

 
 
7. DOS RECURSOS 
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7.1. No dia 7 de maio de 2012, às 17h, será divulgado o gabarito oficial provisório da Prova 
Objetiva, no endereço eletrônico www.cops.uel.br. 

 
7.2. A partir da divulgação do gabarito provisório da Prova Objetiva, o candidato terá o prazo de 

2 (dois) dias úteis para interpor recurso, utilizando-se do formulário específico que estará 
disponível na Internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br, que deverá ser protocolado 
na forma descrita no subitem 7.4. 

 
7.3. O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão. Formulários contendo mais 

de uma questão não serão aceitos. 
 
7.4. Os recursos deverão ser protocolados junto à Divisão de Protocolo e Comunicação da UEL, 

Rodovia Celso Garcia Cid – PR 445, km 380, CEP 86051–980, Caixa Postal 6050, 
Londrina-PR, nos seguintes horários: das 8h às 11h30min e das 14h às 17h30min ou 
postados, via SEDEX, ao endereço acima, desde que dentro do prazo estabelecido no 
subitem 7.2. 

 
7.5. Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito. 
 
7.6. Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação e ao conteúdo das 

questões da Prova Objetiva, desde que devidamente fundamentados. 
 
7.7. A Cops/UEL não se responsabiliza pelo não recebimento de recursos enviados via SEDEX 

até a divulgação dos resultados. 
 
7.8. Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitem 7.2), bem como 

os que forem encaminhados por via postal comum, via fax ou via correio eletrônico, não 
serão admitidos nem analisados. 

 
7.9. Os recursos da Prova Objetiva serão apreciados pela Cops/UEL, que os julgará em até 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir do término do prazo para interposição. 
 
7.10. O resultado dos recursos da Prova Objetiva será dado a conhecer mediante publicação dos 

gabaritos oficiais definitivos no endereço eletrônico www.cops.uel.br. 
 
7.11. As respostas dos recursos estarão à disposição do recorrente nos autos do processo, na 

secretaria da Cops, pelo prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do gabarito 
oficial definitivo. 

 
7.12. Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, serão 

atribuídos a todos os candidatos que se submeteram à respectiva prova. 
 
7.13. Caso haja correção de alternativa no gabarito oficial definitivo, os efeitos dela decorrentes 

serão aplicados a todos os candidatos. O processamento do resultado final se dará com 
base no gabarito oficial definitivo. 

 
7.14. Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em 

duplicidade ou incorreto do Cartão-Resposta nem pelo motivo de resposta que apresenta 
rasura. 

 
7.15. Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso. 
 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 

8.1. A classificação final dos candidatos será publicada, após decididos os recursos, mediante 
edital específico, conforme previsto no subitem 1.4 deste Edital e publicado no endereço 
eletrônico da AMS – www.apucarana.pr.gov.br – e da Cops/UEL – www.cops.uel.br, 
servindo como atestado de aprovação, e será ordenada de acordo com os valores 
decrescentes das pontuações finais por cargo, cargos/especialidades, nome e número de 
inscrição. 
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8.2. A classificação final no Concurso Público será baseada na pontuação final obtida na Prova 
Objetiva, conforme estabelecido no subitem 6.27. 

 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.1. Ocorrendo empate na pontuação final obtida pelos candidatos no Concurso Público, serão 
adotados os seguintes critérios de desempate, sucessivamente: 

a) maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até 
o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme Art. 27, Parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso; 

b) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos do Cargo, quando 
couber; 

c) maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
d) maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais; 
e) maior pontuação nas questões de Matemática, quando couber; 
f) maior idade, excetuando-se o critério definido na alínea “a”; 
g) maior prole. 

 
 
10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

10.1. Divulgado o resultado final, depois de transcorridos os prazos e decididos os recursos 
porventura interpostos, o Concurso Público será homologado pela Diretora Presidente da 
AMS e o resultado e a classificação final, publicados no Diário Oficial do Município (jornal 
Tribuna do Norte) e no site www.apucarana.pr.gov.br . 

 
10.2. A AMS reserva-se no direito de proceder às admissões em número que atenda ao 

interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e de 
vagas existentes, durante a validade do Concurso Público. 

 
10.3. A aprovação no Concurso Público não gera direito à admissão, bem como o número de 

vagas previsto poderá ser reduzido ou aumentado, a critério da AMS.  
 
10.4. Fica o candidato aprovado sujeito às alterações efetuadas no Plano de Cargos, Salários e 

Benefícios da AMS durante o período de validade do Concurso Público. 
 
10.5. A admissão obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação e ficará condicionada à 

comprovação dos requisitos exigidos, conforme subitem 11.1 deste Edital. 
 
10.6. A convocação dos candidatos para admissão dar-se-á por publicação no Diário Oficial do 

Município (jornal Tribuna do Norte) e no site www.apucarana.pr.gov.br, devendo o 
candidato, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data da publicação, comparecer em 
local determinado pela AMS, munido da documentação e dos requisitos exigidos em Edital. 
 

10.7. É de responsabilidade do candidato, não lhe cabendo qualquer reclamação posterior, 
manter seu endereço e telefones atualizados na Cops/UEL, para viabilizar os contatos 
necessários, sob pena de, quando for convocado, perder o prazo para os exames 
admissionais e para os demais trâmites referentes à admissão, caso não seja localizado.  

 
10.8. A AMS não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pelos Correios por razões diversas e/ou endereço errado; 
d) correspondência recebida por terceiros. 

 
10.9. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação implicará a 

inabilitação do candidato para o Concurso Público, reservando-se a AMS o direito de 
convocar o próximo candidato da lista de classificação. 

 
 
11. DA ADMISSÃO 



17/39 

11.1. São condições para admissão:  

a) ser aprovado no Concurso Público; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) no caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo 

Estatuto de Igualdade de direitos e obrigações civis entre brasileiros e portugueses, 
com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da 
Constituição Federal e Decreto Federal nº 70.436 de 18/04/72;  

d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação; 
e) apresentar os documentos comprovando a escolaridade e demais requisitos exigidos 

para o cargo; 
f) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
g) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
h) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício dos seus 

direitos civis e políticos; 
i) não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 
j) não acumular cargo ou função pública, excepcionados os casos permitidos pela 

Constituição Federal, apresentando declaração própria sobre essa condição; 
k) não acumular proventos e vencimentos ou optar por vencimentos se for servidor 

aposentado em órgão público; 
l) não ter sido demitido do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos na forma do inciso 

VIII do artigo  8º da Lei nº 4.928/92 e alterações; 
m) apresentar declaração de bens em conformidade com a Lei Federal nº 8.249/92; 
n) apresentar  os documentos pessoais exigidos para a admissão.  

 
11.2. O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 

11.1 bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo 
eliminado do Concurso Público caso deixe de apresentar ou desatenda a qualquer das 
exigências. 

 
11.3. Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para admissão, serão submetidos a 

exames médicos admissionais a serem realizados por médico ou clínica credenciada pela 
AMS, sendo considerado inapto para o cargo aquele que não gozar de boa saúde física e 
mental.  
 

11.4. Os exames aos quais o candidato será submetido consistirão nas seguintes etapas e/ou 
procedimentos: 

a) preenchimento de questionário de Saúde Ocupacional; 
b) Anamnese Ocupacional e doenças comuns; 
c) exames admissionais pertinentes aos cargos; 
d) avaliação psicológica, para verificação de habilidades sociais, verificação de 

psicopatologia e desvios de comportamento; 
e) avaliação de Enfermagem que constará de Anamnese, sinais vitais e imunização; 
f) consulta médica. 
 

11.5. A admissão dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação 
constante do resultado final.  
 

11.6. A AMS reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados na medida de suas 
necessidades.  
 

11.7. Por ocasião da convocação, será exigida do candidato a apresentação dos documentos 
relativos às condições estabelecidas nas alíneas do subitem 11.1, sendo desclassificado o 
candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas condições.  
 

11.8. A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a 
apresentação irregular de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 
candidato do Concurso Público.  

 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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12.1. Caberá à AMS homologar o resultado final do Concurso Público, dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação da classificação final. 

 
12.2. A não apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a 

admissão e exercício no cargo e o não atendimento das demais condições constitucionais, 
legais e regulamentares previstas neste Edital implicarão nulidade da aprovação, 
classificação e perda dos direitos decorrentes. 

 
12.3. Não haverá segunda chamada para qualquer uma das provas e/ou etapas do Concurso 

Público, implicando, a ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive moléstia, 
acidente ou outro fato, a sua eliminação automática do Concurso Público. 

 
12.4. Não serão dadas, por telefone, informações que constam neste Edital e nos editais que 

forem publicados. É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a 
publicação ou divulgação dos atos concernentes ao Concurso Público, divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br,  obrigando-se a atender aos prazos e 
condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante o período de 
validade do Concurso Público.  

 
12.5. A aprovação no Concurso Público e classificação assegura apenas a expectativa de direito 

à admissão, adstrita à rigorosa observância da ordem de classificação e do prazo de 
validade do Concurso Público, observadas as disposições legais pertinentes ao interesse 
público, necessidade, conveniência e oportunidade da AMS. 

 
12.6. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, a partir da data da 

publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da AMS. 

 
12.7. O candidato aprovado e convocado poderá desistir definitiva ou temporariamente da 

nomeação, implicando a desistência temporária renúncia à classificação e passando a 
posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados. 

 
12.8. A desistência temporária contida no subitem 12.7 deverá ser formalizada mediante 

protocolo de requerimento de reclassificação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis 
contados da convocação. 

 
12.9. As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão às expensas do 

candidato, assim como as despesas decorrentes de deslocamento e/ou mudança de 
domicílio, para fins de assunção do cargo. 

 
12.10. Será excluído do Concurso Público, por ato da AMS,  o candidato que prestar declaração 

falsa ou inexata, em qualquer documento, ou usar de meios ilícitos durante o Concurso 
Público, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis. 

 
12.11. Todos os prazos fixados neste Edital correrão a partir das datas de suas publicações, 

excluindo-se o dia da publicação e incluindo-se o dia do vencimento.  
 
12.12. O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará a eliminação do 

candidato do Concurso Público.  
 
12.13. Não serão apreciadas reclamações verbais, apócrifas ou que forem oferecidas em termos 

inconvenientes, ou que não apontarem com precisão e clareza os fatos e circunstâncias em 
que se baseiam, em que se justificam ou que permitam sua pronta apuração. 

 
12.14. Todos os atos oficiais referentes ao Concurso Público, normatizados por este Edital, serão 

divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.cops.uel.br. 
 
12.15. Ficam aprovados os Anexos I e II como partes integrantes deste Edital.  
 
12.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Cops/UEL em conjunto com a AMS, através da 

Coordenação Geral do Concurso Público. 
 

Apucarana, 21 de março de 2012. 
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Cláudia Eliane Sanches Bevenho Romagnoli, 
Diretora Presidente - Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. 
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PARTE INTEGRANTE DO EDITAL Nº 21/2012 
 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 
NÍVEL SUPERIOR 

ADVOGADO 

Representar judicialmente e prestar consultoria jurídica à Unidade Federada, promovendo a 
defesa dos interesses do Município de Apucarana em juízo. Orientar juridicamente a 
Administração Pública, inclusive em casos urgentes, respondendo consultas. Exarar pareceres. 
Acompanhar pessoalmente processos, colher informações dos cartórios sobre o andamento 
destes, entregar petições, fazer cargas, controlar prazos processuais, realizar audiências, bem 
como quaisquer outras atividades inerentes ao pleno exercício da advocacia. Participar de 
conselhos e comissões de interesse da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. Compor 
comissões de sindicância e de processo administrativo para apuração de responsabilidade dos 
servidores públicos municipais da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana ou do Município de 
Apucarana. Assessorar todos os departamentos e setores da Autarquia Municipal de Saúde de 
Apucarana. Acompanhar e orientar a realização do processo licitatório. Elaborar respostas para os 
questionamentos judiciais, do Ministério Público, de outros órgãos da Administração Pública, bem 
como de outros órgãos administrativos que detenham competência para tanto. Elaborar e analisar 
minutas de contratos, convênios, termos de parcerias, entre outros. Orientar quanto aos 
procedimentos a serem realizados para não infringência da lei e dos órgãos fiscalizadores 
(TCE/PR, TCU, Ministério da Saúde, Conselho Municipal de Saúde, entre outros). Elaborar 
projetos de lei de interesse do ente. Auxiliar o Conselho Municipal de Saúde. Analisar a legislação 
para atualização e implementação. Assessorar as negociações. 

ASSISTENTE SOCIAL 

Coordenar, planejar, executar, supervisionar e avaliar estudos, planos, programas e projetos na 
área de Serviço Social. Identificar situação socioeconômica e familiar dos usuários, a fim de 
elaboração de perfil para formulação de estratégias de intervenção. Realizar abordagem individual 
ou familiar (grupal), com o objetivo  de trabalhar os determinantes sociais da saúde destes. 
Realizar visitas institucionais com o objetivo de conhecer a rede de serviços bem como 
mobilização na garantia de direitos sociais. Realizar visitas domiciliares a fim de conhecer a 
realidade da população atendida. Participar, em conjunto com equipes de Saúde e NASF, com o 
objetivo de realizar ações socioeducativas com a população (saúde do homem, da mulher, da 
criança, do idoso). Prestar orientações individuais ou coletivas, bem como encaminhamentos 
quanto aos direitos sociais e de saúde da população usuária. Prestar assistência a pacientes em 
UBS, ESF, Unidade de Pronto Atendimento, NASF e setores da Autarquia Municipal de Saúde, 
realizar visitas domiciliares e atender em horários especiais. 

CONTADOR 

Organizar, dirigir e executar os trabalhos inerentes à Divisão de Contabilidade, planejando, 
supervisionando e orientando sua execução, de acordo com as exigências legais e 
administrativas, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da 
situação patrimonial e financeira, e ainda, prestar contas junto a órgãos fiscalizadores (Conselho 
Municipal de Saúde, Tribunal de Contas do Estado, Câmara Municipal etc.). Registrar atos e fatos 
contábeis, preparar as obrigações acessórias, tais como: SIOPS, SIM/AM e DCTF; elaborar 
demonstrações contábeis; elaborar contrato social e estatutos; realizar auditoria interna e externa; 
atender solicitações de órgãos fiscalizadores, atualização monetária, depreciação e reavaliação do 
Ativo Não Financeiro, declarações ao fisco e demais atividades inerentes à função do Contador. 

DENTISTA 

Prestar assistência a pacientes em UBS, ESF, Unidade de Pronto Atendimento, Clínica 
Odontológica; realizar visitas domiciliares; atender em horários especiais; orientar pacientes e 
executar tratamento odontológico; prescrever medicamentos quando necessário; emitir laudos, 
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência, realizando, entre outras atividades, 
radiografias, ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças 
gengivais, tratamentos endodônticos, cirurgias, tratamentos estéticos e de reabilitação oral. 
Diagnosticar e avaliar pacientes, planejar tratamento e atender urgências e emergências 
odontológicas. Realizar auditorias e perícias odontológicas, administrar local e condições de 
trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Desenvolver pesquisas na 
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prática odontológica e integrar comissões de normatização do exercício da profissão. Atuar de 
acordo com o Código de Ética Odontológica que regula os direitos e deveres dos profissionais das 
entidades, com inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições. Realizar 
levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita ao local de 
trabalho, realizar os procedimentos clínicos definidos nas Normas Operacionais do Sistema Único 
de Saúde; realizar o tratamento integral; executar as ações de assistência integral, aliando a 
atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de 
acordo com o planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e 
prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações 
coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal, supervisionar o trabalho desenvolvido pela TSB e ASB; atuar sob o 
enfoque multiprofissional e multidisciplinar. Atuar considerando a realidade das famílias pelas 
quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas; identificar os problemas de saúde e situações de risco mais 
comuns aos quais aquela população está exposta; elaborar, com a participação da comunidade, 
um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a 
saúde; executar procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nas 
diferentes fases do ciclo de vida; valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação 
de vínculo de confiança, de afeto e de respeito; realizar visitas domiciliares de acordo com o 
planejamento; resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica; garantir acesso à 
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contrarreferência para os casos 
de maior complexidade; prestar assistência integral de forma contínua e racionalizada. 

ENFERMEIRO 

Prestar assistência ao paciente e/ou cliente em centros de saúde, unidades básicas de saúde, 
Unidade de Pronto Atendimento, hospitais, ambulatórios gerais e especializados e em domicílio, 
Vigilância em Saúde e SAMU, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e 
prescrevendo ações; coordenar e auditar serviços de enfermagem; implementar ações para a 
promoção da saúde junto à comunidade. Pode realizar pesquisas. 

ENGENHEIRO CIVIL 

Desenvolver projetos de engenharia civil; executar obras; planejar, orçar e contratar 
empreendimentos; coordenar a operação e a manutenção dos mesmos. Controlar a qualidade dos 
suprimentos e serviços comprados e executados. Elaborar normas e documentação técnica. 
Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras, controlar a qualidade de empreendimentos. 
Coordenar a operação e manutenção do empreendimento. Pode prestar consultoria, assistência e 
assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. Aprovar projetos de serviços de saúde; investigar 
obras; analisar, avaliar e aprovar Projetos Básicos de Arquitetura de Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde no Estado, visando assegurar o cumprimento dos padrões relacionados à 
Arquitetura e Engenharia, de acordo com as normas sanitárias vigentes;  inspecionar, para 
Verificação de Conformidade, obras concluídas de Estabelecimentos de Saúde com Projetos 
Básicos de Arquitetura anteriormente aprovados, visando assegurar o cumprimento dos padrões 
relacionados à Arquitetura e Engenharia, de acordo com as normas sanitárias vigentes. 

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 

Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos; Prestar 
assistência farmacêutica aos diversos setores da saúde: VISA, Central de Abastecimento 
Farmacêutico, Laboratório, Farmácias e UBS, e Unidade de Pronto Atendimento; manipular 
drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; manter registro 
de estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à 
farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; 
ter sob custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação 
farmacêutica e aviamento de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua 
competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. 

FONOAUDIÓLOGO 

Trabalho técnico de nível superior que consiste na prevenção, diagnóstico e reabilitação de 
patologia fonoaudióloga e outras atividades previstas no padrão funcional de cada posto de 
trabalho conforme decreto específico. Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. 
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Tratar de pacientes e clientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes, 
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de prevenção, promoção 
da saúde e qualidade de vida; exercer atividades administrativas, de ensino e pesquisa; 
administrar recursos humanos, materiais e financeiros. 

MÉDICO ESF (MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) 

Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adscrita; participar das atividades de grupos 
de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental e outros; executar ações 
de assistência integral em rodas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e 
idoso; realizar consultas e procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde do Município de 
Apucarana e visitas domiciliares em pacientes acamados e outros quando necessário, no 
domicílio; realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na 
Atenção Básica definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; realizar 
busca ativa das doenças infectocontagiosas; avaliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim; garantir 
acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contrarreferência para 
os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; realizar pequenas 
cirurgias ambulatoriais; promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-
as ao serviço de referência; verificar e atestar óbito; emitir laudos, pareceres e atestados sobre 
assuntos de sua competência; supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento 
domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças 
crônicas; acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
especialmente crianças menores de 1 (um) ano, consideradas em  situação de risco; identificar e 
encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família; realizar ações 
educativas para prevenção do câncer érvico-uterino e de mama encaminhando as mulheres em 
idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de referência; outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do 
Programa. 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e 
interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento 
e/ou dando resolutividade cirúrgica nos casos diagnosticados; efetuar exames médicos; emitir 
diagnóstico; prescrever medicamentos na especialidade de Ginecologia e Clínica Geral, e realizar 
outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento 
médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; 
prestar atendimento de urgência em Ginecologia e Clínica Geral; prestar serviços de âmbito de 
saúde pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando à 
promoção, prevenção e recuperação da saúde da coletividade; coordenar atividades médicas 
institucionais a nível local; coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações 
desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar 
assistência integral ao paciente; delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de 
pessoal, bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de 
saúde; grau máximo de responsabilidade imprescindível à função; efetuar outras tarefas 
correlatas, mediante determinação superior; executar outras tarefas afins. 

MÉDICO INTENSIVISTA 

Responsabilizar-se pelo atendimento pré-hospitalar necessário para a reanimação e estabilização 
do paciente, no local do evento e durante o transporte; conhecer a rede de serviços da região; 
manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o 
atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade 
operacional; acompanhar o atendimento local, manter contato diário com os serviços médicos de 
emergência integrados ao sistema; prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, 
quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; 
exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis 
pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no 
serviço; preencher os documentos inerentes à atividade do médico intensivista e de assistência 
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pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção 
por outro médico nos serviços de urgência; obedecer ao código de ética médica. 

MÉDICO PEDIATRA 

Prestar atendimento médico ambulatorial UBS (Centro Infantil) e Unidade de Pronto Atendimento, 
examinar pacientes, solicitar e interpretar exames complementares, formular diagnósticos e 
orientar no tratamento e/ou dando resolutividade cirúrgica nos casos diagnosticados; efetuar 
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade de Pediatria e 
Clínica Geral, realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicar 
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento de urgência em Pediatria e Clínica Geral; prestar serviços de âmbito de saúde 
pública, executando atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando à promoção 
prevenção e recuperação da saúde da coletividade; coordenar atividades médicas institucionais a 
nível local; coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, 
participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência 
integral ao paciente; delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoal, 
bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde; 
grau máximo de responsabilidade imprescindível à função; efetuar outras tarefas correlatas, 
mediante determinação superior; executar outras tarefas afins - apoiar as ESF na abordagem e no 
processo de trabalho referente aos casos de agravos severos e/ou persistentes de saúde da 
criança, além de situações específicas, como a de violência intrafamiliar. 

MÉDICO PLANTONISTA  PAM - Pronto Atendimento Municipal/UPA 

Prestar assistência em regime de plantão na Unidade de Pronto Atendimento e outras, em todas 
as faixas etárias, cumprir rigorosamente a escala de plantões e, em caso de não poder cumprir a 
escala de plantão, em qualquer dia deverá providenciar um profissional médico plantonista 
substituto que pertença ao quadro da Autarquia Municipal de Saúde e informar com antecedência 
a chefia imediata; realizar a passagem de plantão; cumprir pontualmente o horário de serviço 
fixado e determinado, permanecendo no local de trabalho durante o período de plantão; atender a 
todos os pacientes que derem entrada nos serviços de saúde do município como Unidades 
Básicas, Centros de Saúde, Pronto Atendimento e demais serviços que enquadrem o médico-
plantonista no período de seu plantão, mesmo que não seja caracterizado urgência ou 
emergência; atender as consultas médicas; realizar atendimento de urgência e emergência; triar 
os pacientes que necessitam de internamento e encaminhá-los aos hospitais conveniados do  
SUS - Sistema Único de Saúde a nível Municipal ou Regional; acompanhar os pacientes que 
necessitam de observação clínica, sendo responsável pela prescrição médica, alta hospitalar ou 
pelo encaminhamento para os hospitais conveniados do SUS, se for necessário o internamento; 
prescrever medicação para os pacientes que necessitam ser medicados; realizar procedimentos 
cirúrgicos e ambulatoriais, como suturas, punções, retirada de corpos estranhos, etc.; cumprir 
outras tarefas pertinentes à Clínica Médica Geral. 

MÉDICO PSIQUIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimento da área médica. Prestar 
atendimento nos CAPS e atendimento ambulatorial na área de psiquiatria. 

MÉDICO REGULADOR 

Com base nas informações colhidas dos usuários, quando estes acionam a central de regulação, 
responsabilizar-se pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios disponíveis e 
necessários para responder a tais solicitações, utilizando-se de protocolos técnicos e da faculdade 
de arbitrar sobre os equipamentos de saúde do sistema necessários ao adequado atendimento do 
paciente; exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da região; manter 
uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-
hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional; 
receber os chamados de auxílio, analisar a demanda, classificar em prioridades de atendimento, 
selecionar meios para atendimento (melhor resposta), acompanhar o atendimento local, 
determinar o local de destino do paciente, dar orientação telefônica; manter contato diário com os 
serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência direta aos pacientes 
nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível 
pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade 
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do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os 
responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas 
vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de 
assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua 
recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer ao código de ética médica. 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Praticar a ciência da medicina veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-
estar animal; promover saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; 
desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções industriais e tecnológicas e 
no controle de qualidade de produtos. Fomentar a produção animal; atuar nas áreas comercial 
agropecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e 
atestados; assessorar a elaboração de legislação pertinente. 
 
 
NÍVEL MÉDIO / MÉDIO TÉCNICO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Prestar assistência em UBS, ESF, Unidade de Pronto Atendimento, Ambulatório de 
Especialidades e setores internos da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana e prestar 
serviços em horários especiais. Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças, licitação e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e 
recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo 
o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar 
serviços gerais de escritório. 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) 

Prestar assistência em UBS, ESF, Unidade de Pronto Atendimento, Ambulatório de 
Especialidades e setores internos da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana e prestar 
serviços em horários especiais.  Competem ao ASB, de acordo com o artigo 20, da Resolução 
063/2005 sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista e do técnico em saúde bucal, as 
seguintes atividades: orientar os pacientes sobre higiene bucal; agendar o paciente e orientá-lo 
quanto ao retorno e a preservação do tratamento; preencher e anotar fichas clínicas; manter em 
ordem arquivo e fichário; revelar e montar radiografias intra-orais; preparar e organizar 
instrumental e materiais (sugadores, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; preparar o 
paciente para o atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; Instrumentar o cirurgião-
dentista e o técnico em saúde bucal junto à cadeira odontológica; promover isolamento do campo 
operatório; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos 
em gesso; aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental; proceder à conservação e à 
manutenção do equipamento odontológico; realizar lavagem, desinfecção e esterilização do 
instrumental e do consultório; proceder à desinfecção de materiais utilizados; atuar de acordo com 
o Código de Ética Odontológica que regula os direitos e deveres dos profissionais das entidades, 
com inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições. Acompanhar e 
desenvolver trabalhos com a equipe multidisciplinar e multiprofissional no tocante à saúde bucal e 
a atenção integral ao indivíduo ou comunidade. Atuar considerando a realidade das famílias pelas 
quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e epidemiológicas; identificar os problemas de saúde e situações de risco mais 
comuns aos quais aquela população está exposta; elaborar, com a participação da comunidade, 
um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a 
saúde; executar procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nas 
diferentes fases do ciclo de vida; valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação 
de vínculo de confiança, de afeto e de respeito; realizar visitas domiciliares de acordo com o 
planejamento; resolver os problemas de saúde no nível de atenção básica; garantir acesso à 
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contrarreferência para os casos 
de maior complexidade; prestar assistência integral de forma contínua e racionalizada. 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Coletar material biológico, orientando e verificando preparo do paciente para o exame. Auxiliar os 
técnicos no preparo de vacinas; aviar fórmulas, sob orientação e supervisão. Preparar meios de 
cultura, estabilizantes e hemoderivados. Preparar e armazenar reagentes de uso geral no 
laboratório como: tampões, corantes e soluções salinas. Auxiliar na realização de exames 
laboratoriais. Transportar, armazenar e preparar as amostras para a fase analítica. Limpeza e 
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manutenção preventiva dos equipamentos básicos do laboratório como: centrífugas, microscópios, 
estufas, espectrofotômetros e balanças. Realizar o controle de temperatura de estufas, geladeiras 
e banhos-marias. Descartar material biológico. Organizar o trabalho; recuperar material de 
trabalho, lavando, secando, separando e embalando. Trabalhar em conformidade a normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança. Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90 e Decreto nº 
7508/2011 e Lei nº 8.142/90. Prestar assistência em UBS, ESF, Unidade de Pronto Atendimento, 
Ambulatório de Especialidades e setores internos da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana 
e prestar serviços em horários especiais. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Operar aparelhos de raios x e tomógrafos, acionando seus comandos e observando instruções de 
funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta. Preparar equipamentos, sala 
de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários. Preparar clientes 
para exames, com humanização, assistindo-os dentro e fora do local do exame. Trabalhar 
respeitando as normas de biossegurança e código de conduta. Cuidar para que as normas de 
proteção radiológica do equipamento e dos indivíduos sejam atendidas. Realizar o processamento 
e a documentação das imagens adquiridas. Controlar radiografias realizadas, registrando 
números, tipo e requisitante. Manter organizado o equipamento e o local de trabalho, zelando pela 
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. Participar de programa de 
treinamento quando requisitado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática. Executar radiografias somente com requisição do 
profissional médico ou cirurgião dentista. Executar outras tarefas compatíveis com a função. Pode 
supervisionar uma equipe de trabalho. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); 
realizar auditoria, acompanhar e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação. 
Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; 
investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle. 
 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Prestar assistência em UBS, ESF, Unidade de Pronto Atendimento, Ambulatório de 
Especialidades e setores internos da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana e prestar 
serviços em horários especiais. Executar serviços administrativos gerais, de natureza complexa, 
nas diversas áreas de atividades tais como: atendimento à recepção; receber, registrar, protocolar, 
despachar, classificar, elaborar, redigir, digitar e imprimir documentos; organizar e manter 
atualizados arquivos; atender ao público em geral; executar serviços gerais de escritório. 

RÁDIO OPERADOR 

Operar o sistema de radiocomunicação e telefonia na Central de Regulação de Urgência; exercer 
o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel; 
manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da 
frota; conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo 
serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. 

TELEFONISTA 

Atender e fazer chamados telefônicos internos e externos, operando em troncos e ramais; verificar 
os defeitos nos ramais e mesas, comunicando ao chefe imediato os defeitos verificados; controlar 
e auxiliar as ligações de telefone automático; receber e transmitir mensagens telefônicas. Manter 
registro de ligações à longa distância; fornecer dados e prestar informações gerais, inerentes a 
seu serviço; pronunciar-se, quando houver solicitação, sobre os serviços de centros telefônicos; 
zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento do equipamento de 
trabalho; cumprir regulamentos internos; executar quaisquer outros encargos semelhantes, 
pertinentes à categoria funcional. 
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PARTE INTEGRANTE DO EDITAL Nº 21/2012 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Advogado, Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico-
Bioquímico, Fonoaudiólogo, Médico ESF, Médico Ginecologista, Médico Intensivista, Médico 
Pediatra, Médico Plantonista UPA-PAM, Médico Psiquiatra, Médico Regulador e Médico 
Veterinário 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos, com elevado grau de complexidade, incluindo textos de 
divulgação científica. Reconhecimento da finalidade de textos de diferentes gêneros. Localização 
de informações explícitas no texto. Inferência de sentido de palavras e/ou expressões. Inferência 
de informações implícitas no texto e das relações de causa e consequência entre as partes de um 
texto. Distinção de fato e opinião sobre esse fato. Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, 
fotos, quadrinhos etc.). Reconhecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, preposições argumentativas, locuções etc. Reconhecimento 
das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 
para sua continuidade. Identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação, da exploração de 
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos, de campos semânticos, e de outras notações. 
Identificação de diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do texto (anáforas, 
pronomes relativos, demonstrativos etc.). Compreensão de estruturas temática e lexical 
complexas. Ambiguidade e paráfrase. Relação de sinonímia entre uma expressão vocabular 
complexa e uma palavra. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

Atualidades: Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural do Paraná, do 
Brasil e do Mundo. O debate sobre as políticas públicas para o meio ambiente, saúde, educação, 
trabalho, segurança, assistência social e juventude. Ética e Cidadania. Aspectos relevantes das 
relações entre os Estados e Povos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 e suas 
alterações).  
Noções de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, 
planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows 
e Linux. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet e Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas. 
Raciocínio Lógico: Compreensão de estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, 
inferências, deduções e conclusões. Princípios de contagem e probabilidade. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO  

Advogado 

Direito Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. Normas Constitucionais. 
Aplicabilidade e Eficácia. Disposições Constitucionais Transitórias. Súmulas vinculantes. Direitos e 
Garantias Fundamentais: Individuais e Coletivos. Princípio da Legalidade. Princípio da Isonomia. 
Regime Constitucional da Propriedade: Desapropriação. Habeas Corpus. Mandado de Segurança. 
Mandado de Injunção. Habeas Data. Ação Popular. Ação Civil Pública. Direitos Sociais e sua 
efetivação. Reserva do possível. Estado Federal. Conceito. Federação Brasileira. Características. 
Integrantes da federação: bens e sistemas de repartição de competência. Estado-Membro: 
autonomia e competências. Criação, reformulação e extinção. Poder Constituinte Estadual. 
Município: autonomia e competências. Criação, reformulação e extinção. Intervenção Federal e 
Intervenção Estadual. Organização dos Poderes do Estado: Mecanismo de Freios e Contrapesos. 
Poder Legislativo: Orçamento e Fiscalização Orçamentária e Financeira. Tribunal de Contas. 
Poder Executivo: Organização e Atribuições. Poder Regulamentar. Medidas Provisórias. Crimes 
de Responsabilidade. Poder Judiciário: Organização. Justiça Federal e Estadual, Justiça Especial. 
Competência. Conselho Nacional de Justiça. Administração Pública. Princípios Constitucionais. 
Servidores Públicos Civis: Princípios Constitucionais. Partidos Políticos. Sistema Eleitoral. Justiça 
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Eleitoral. Suspensão e Perda dos Direitos Políticos. A Seguridade Social. Previdência Social. 
Saúde. Assistência Social. Educação e Cultura. Da Saúde. 
Direito Administrativo: Administração Pública: noção e objeto. O Direito Administrativo e seus 
princípios informadores. Regime jurídico-administrativo. Fontes do Direito Administrativo. 
Administração Pública Direta e Indireta: órgãos e pessoas jurídicas. Autarquias. Fundações. 
Sociedades de Economia Mista. Empresas Públicas. Entidades Paraestatais e Terceiro Setor. 
Consórcios Públicos e Convênios de Cooperação entre os entes federados. Atos e Fatos 
Administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. Elementos e Requisitos do Ato 
Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. Perfeição, Validade e 
Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos 
Determinantes. Defeitos do Ato Administrativo. Desfazimento do Ato Administrativo. Revogação e 
Anulação. Convalidação e confirmação. Contratos Administrativos. Conceito e Caracteres 
Jurídicos. As diversas espécies de Contratos Administrativos. Convênios Administrativos, 
Contratos de Gestão e Termos de Parceria. Formação dos Contratos Administrativos. Licitação: 
Conceito, Fundamentos, Modalidades e Procedimentos. Pregão. Licitação e contratos nas 
concessões e permissões de serviços públicos, nas parcerias público-privadas e nos serviços de 
publicidade. Execução dos Contratos Administrativos. Teorias da Força Maior, da Imprevisão e do 
Fato do Príncipe. Extinção dos Contratos Administrativos. Poder de Polícia. Conceito e Setores de 
Atuação. Serviço Público. Conceito. Caracteres Jurídicos. Classificação. Garantias dos 
Administrados. Serviços Públicos da União, dos Estados e dos Municípios. Concessão, Permissão 
e Parcerias Público-Privadas. Bens Públicos. Classificação. Caracteres Jurídicos. As Vias 
Públicas. Alinhamentos. Utilização e ocupação dos Bens Públicos: Permissão e Concessão de 
Uso. Desapropriação por Utilidade Pública: Conceito e Fundamentos Jurídicos. Processo 
Administrativo e Judicial. Indenização. Controle da Administração Pública. Tipos e Formas de 
Controle: Controle Administrativo e Controle Legislativo. O Tribunal de Contas. Sistemas de 
Controle Jurisdicional. Sistema Brasileiro: Controle pelo Poder Judiciário. Formas Procedimentais 
Específicas. Responsabilidade Extracontratual do Estado. Evolução da Responsabilização Estatal. 
Teorias Subjetivas e Objetivas. O Direito Brasileiro. Ação Regressiva contra o Servidor 
Responsável. Agentes Públicos. Direitos, Deveres e Responsabilidade. Processo e Procedimento 
Administrativo. Sindicância. Fases do Processo Administrativo. Garantias Constitucionais. A 
Instância Administrativa. Representação e Reclamação Administrativa. Pedido de Reconsideração 
e Recursos Administrativos. A Prescrição Administrativa. A Lei Federal de Processo 
Administrativo.  
Direito Processual Civil: Ação. Sua Natureza Jurídica. Condições das Ações. Classificação das 
Ações. Processo. Sua Natureza Jurídica. A Relação Processual. Tipos de Processo. Pressupostos 
Processuais. Sujeitos do Processo. Capacidade Processual do Juiz e das Partes. Substituição 
Processual e Sucessão das Partes. Assistência Judiciária. Litisconsórcio. Intervenção de 
Terceiros. Atos Processuais. Atos das Partes e Atos do Juiz. A Forma dos Atos Processuais. 
Nulidade. Lugar para a Prática dos Atos Processuais. Tempo para a Prática dos Atos Processuais. 
Prazos Processuais. Impulso Processual e Preclusão. Procedimento. Processo e Procedimento. 
Os Vários Tipos de Procedimento. As Técnicas de Tutela Jurisdicional. A Tutela Antecipatória, a 
Tutela Inibitória e a Tutela Específica. Procedimento Ordinário. Suas Fases e Respectivos Atos. 
Procedimento Sumário. Juizados Especiais. Instrução Probatória. Conceito e Objeto da Prova. 
Ônus da Prova. O Procedimento Probatório. Antecipação da Prova e Prova Emprestada. As 
Provas em Espécie. Provas Típicas e Provas Atípicas. Incidente de falsidade de prova. Recursos. 
Princípios Gerais. Pressupostos Objetivos e Subjetivos para a Admissibilidade dos Recursos. 
Efeitos Recursais. Remessa Necessária. Meios de impugnação das decisões judiciais. Recursos 
em espécie. Sucedâneos Recursais. Ação Rescisória. Ação declaratória de nulidade de ato judicial 
(querela nullitatis insanabilis). Ação anulatória. A Coisa Julgada. Coisa Julgada e Preclusão. Coisa 
Julgada Formal e Coisa Julgada Material. Limites Objetivos e Subjetivos da Coisa Julgada. A 
Cláusula "rebus sic stantibus". A Ação Rescisória. Processo de Execução e Cumprimento de 
Sentença. Princípios e Pressupostos da Execução. Responsabilidade Patrimonial Objetiva e 
Subjetiva. Execução das Obrigações de Fazer e de Não Fazer. As Defesas do Executado. 
Embargos do Devedor, Impugnação, Exceção de Pré-Executividade. Processo Cautelar. Conteúdo 
e fim do Processo Cautelar. Condições da Ação e Mérito Cautelar. Medidas Cautelares. Ações 
Constitucionais Individuais. Mandado de Segurança. Ações Constitucionais Coletivas. Ação 
Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Segurança Coletivo. Ação de Improbidade 
Administrativa. Procedimentos Especiais. Ação De Desapropriação. Suspensão de eficácia de 
decisões contrárias ao Poder Público. Suspensão de Segurança. Suspensão de Cautelar. 
Suspensão de Tutela Antecipada. Arguição de inconstitucionalidade. Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência. Súmulas Vinculantes.  
Direito Tributário: Tributo. Conceito e Classificação. Espécies (tributos vinculados e tributos não 
vinculados) e Subespécies (Impostos , Taxas , Contribuições e Empréstimo Compulsório). 
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Lançamento. Natureza Jurídica. Modalidades e Efeitos. Atos preparatórios e consequências. 
Revisibilidade do lançamento. Efeitos de sua anulação. 
Direitos e Interesses Difusos e Coletivos, Direito do Consumidor: Direitos e Interesses 
Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de 
Desapropriação. Direito do Consumidor. Fornecedor. Consumidor. Relação de Consumo. Políticas 
Públicas. Responsabilidade Civil nas relações de Consumo. 
Direito Civil: A Pessoa Natural como Sujeito de Direito. Personalidade: Conceito, Início e Fim. 
Capacidade de Direito e de Fato. Incapacidade Absoluta e Relativa. Capacidade e Legitimação. A 
Pessoa Jurídica de Direito Privado. Noção. Classificação. Aquisição da Personalidade. Domicílio. 
Capacidade e Representação. Extinção. Bens. Classificação. Bens Públicos: Espécies e 
Garantias. Vícios ou Defeitos dos Atos e Negócios Jurídicos. Elementos Acidentais dos Negócios 
Jurídicos: Condição, Termo e Encargo. Inexistência, Nulidade e Anulabilidade dos Atos e 
Negócios Jurídicos. Ineficácia. Efeitos da Declaração de Nulidade e de Anulabilidade. Prescrição. 
Conceito e Fundamentos. Decadência e Caducidade de Direitos. Prescrição e Decadência. 
Causas que Impedem, Suspendem e Interrompem a Prescrição. Prazos de Prescrição e de 
Decadência. A Prescrição e a Fazenda Pública. Cumprimento das Obrigações. Noções. 
Pagamento e Extinção da Obrigação sem Pagamento. Não Cumprimento das Obrigações. Teoria 
do Inadimplemento. Impossibilidade da Prestação: Espécies. Mora. Impossibilidade 
Superveniente. Caso Fortuito e Força Maior. Onerosidade Excessiva. Teoria da Imprevisão. 
Responsabilidade Civil por Atos Ilícitos: Elementos ou Pressupostos. Responsabilidade Civil por 
Fato Alheio. Dever de Indenizar. Danos Abrangidos peia Indenização. Formas de Indenização. 
Responsabilidade Objetiva. Teoria do Risco. A Responsabilidade Objetiva no Direito Brasileiro. 
Contratos. Posse dos  Bens Públicos. Propriedade Imóvel. Modos de Aquisição. Desapropriação. 
Direito Empresarial: Conhecimento para análise de documentação empresarial (contrato social, 
firma individual, certidões fiscais, entre outros). Empresário Individual e Coletivo: Conceito. 
Obrigações e Prerrogativas (Direitos) que lhe são próprios. Proibições e Limitações ao Exercício 
da atividade empresarial. Sociedades Empresárias: Conceito. Natureza do Ato Constitutivo. 
Classificação quanto à Estrutura Econômica e à Responsabilidade dos Sócios.  
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: Direito do trabalho. Princípios. Fontes. Aspectos 
Constitucionais. Relação de emprego. Regime Celetista e Estatutário na Administração Pública. 
Contrato de Trabalho. Contratos com o Estado. Salário e remuneração. Extinção do Contrato de 
Trabalho. Justa causa. Estabilidade e Proteção contra a Despedida Arbitrária. FGTS. 
Terceirização. Duração do trabalho. Jornadas especiais. Repousos Remunerados em Geral. 
Férias. Trabalho Insalubre e Periculoso. Responsabilidade Civil-Trabalhista. Acidente de Trabalho. 
Prescrição e Decadência. Direito Coletivo do Trabalho. Conflitos Coletivos. Acordos e Convenções 
Coletivas. Organização Sindical. Sindicalização dos Servidores Públicos. Direito de Greve. Greve 
do Servidor Público. Direito Processual do Trabalho. Princípios. Organização da Justiça do 
Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Competência Material. Competência Territorial. 
Ações acidentárias e Servidores Públicos. Dissídio Coletivo. Atos Processuais e Ritos 
Procedimentais. Provas. Teoria Geral e Ônus Probatório. Provas em Espécie. Invalidades 
Processuais. Tutelas Diferenciadas. Antecipação. Cautelares. Liquidação de Sentença. Execução. 
Espécies e Procedimentos. Execução Contra a Fazenda Pública. Recursos. Aspectos Gerais e 
Admissibilidade. Espécies. Ação Rescisória. Mandado de Segurança. Ministério Público do 
Trabalho. 
Direito Previdenciário: Regimes de previdência social: regime geral, regimes próprios dos 
servidores públicos e regime complementar. Previdência social dos agentes públicos: servidores 
efetivos, servidores estabilizados, empregados públicos, temporários, detentores de cargo em 
comissão, detentores de mandato eletivo, Benefícios do regime geral de Previdência Social 
(Aposentadoria (por idade, invalidez, compulsória), afastamentos (auxilio doença, licença 
maternidade, etc), entre outros). 
Direito Penal: Características objetivas e subjetivas dos crimes contra a pessoa, dos crimes 
contra o patrimônio, dos crimes contra a organização do trabalho, dos crimes contra os costumes, 
dos crimes contra a família, dos crimes contra a incolumidade pública, dos crimes contra a fé 
pública, dos crimes contra a Administração Pública. Os crimes previstos nas Leis nº 10.741/03 
(Estatuto do Idoso), nº 8.069/90 (criança e adolescente), nº 4.808/65 (abuso de autoridade),  
nº 9.605/98 (meio ambiente), nº 8.078/90 (relações de consumo),  
Leis e Normas Relativas à Saúde Pública: Lei nº 8080/90 e suas alterações. Lei  
nº 8.142/90 e suas alterações. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (lei dos genéricos) e suas 
alterações. Decreto nº 7508/2011 e suas alterações. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro 
de 2012 e suas alterações. Código Sanitário do Estado do Paraná. 
ANVISA: RDC nº 210 de 04 de agosto de 2003. (boas práticas de fabricação) e suas alterações. 
RDC nº 140, de 29 de maio de 2003 (bula de medicamentos) e suas alterações. RDC nº 185 de 
2001 da ANVISA (produto para a saúde) e suas alterações. 
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http://www.anvisa.gov.br/divulga/cartilha_licitacao.pdf (observar as alterações posteriores).  
RDC nº 306 (gerenciamento de resíduos de serviços de saúde) e suas alterações. 
Portaria Ministério da Saúde: Portaria GM/MS nº 2814 de 29 de maio de 1998 e suas alterações 
(especialmente Alteração dada pela Portaria 3.765, de 25 de outubro de 1998) (compras pelos 
entes públicos para medicamentos, exigências obrigatórias). 
LEIS MUNICIPAIS: Lei Orgânica e suas alterações. Estatuto do Servidor Público e suas 
alterações. Código de Postura – Lei nº 90/94. Lei nº 26/85 e 280/11 – criação e estrutura da 
Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. Lei Municipal nº 101/2011 (Dispõe sobre a 
Conferência Municipal de Saúde, sobre o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências). 

Assistente Social 

O Serviço Social no Brasil. Fundamentos Históricos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. 
Política Social. Política de Seguridade Social. Código de Ética Profissional. Lei de 
Regulamentação da Profissão. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Orgânica da Saúde nº 
8080/90 e Decreto nº 7508/2011 e Lei nº 8.142/90. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Lei nº 10.216/01 - que dispõe sobre a Pessoa Portadora de 
Transtornos Mentais e Redirecionamento do Modelo Assistencial em Saúde Mental. Instrumental 
Técnico do Assistente Social (entrevistas individuais, abordagens em grupos, relatórios sociais, 
laudos técnicos e parecer técnico-social, visitas domiciliares, etc). Constituição Federal de 1988 
(seção II Da Saúde). O Serviço Social nos Programas de Saúde Mental. Redes Sócio-
assistenciais. Portaria GM, nº 336 de 19 de fevereiro de 2002. Serviço Social e 
Interdisciplinaridade. As novas modalidades de família e metodologias de abordagem familiar. 

Contador 

Contabilidade Geral e Societária - Princípios Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade. 
Estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, de acordo 
com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Demonstrações financeiras obrigatórias de 
acordo com a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações). Balanço Patrimonial: estrutura e 
critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. Demonstração do Resultado do Exercício: 
estrutura e critérios de reconhecimento das receitas e despesas. Demonstração dos Fluxos de 
Caixa: Estrutura e metodologias de elaboração. Matemática Financeira - Razão e proporção, 
porcentagem, juros simples, juros compostos. Descontos simples e descontos compostos. 
Capitalização Simples. Anuidades. Contabilidade e Orçamento Público - Lei nº 4.320/64. 
Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Paraná. Orçamento Público: Conceito e 
Princípios. Orçamento Público no Brasil. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária anual. Ingressos Extraorçamentários. Receita Orçamentária: Conceito. Classificação 
da Receita Orçamentária. Etapas da Receita Orçamentária. Procedimentos contábeis referente à 
receita orçamentária. Dispêndios Extraorçamentários. Despesas Públicas: Conceito. 
Classificações da Despesa Orçamentária. Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais. 
Reconhecimento da Despesa Orçamentária. Etapas da Despesa Orçamentária. Procedimentos 
contábeis referentes à despesa orçamentária. Conhecimentos específicos de contabilidade 
pública: conceituação, objeto e campo de aplicação. Patrimônio Público. Sistema Contábil Público. 
Natureza das transações no setor público e seus reflexos no patrimônio. Variações patrimoniais. 
Registro Contábil: formalidades da escrituração contábil, garantia de segurança da documentação 
contábil e reconhecimento e bases de mensuração. Demonstrações contábeis: balanço 
patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, 
demonstração do fluxo de caixa, demonstração do resultado econômico e notas explicativas. 
Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público. Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público: conceitos, objetivos, contas contábeis, aspectos gerais e estrutura. 
Procedimentos contábeis orçamentários, patrimoniais e específicos. Direito Administrativo - 
Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização. 
Administração Direta e Indireta. Agentes Públicos: espécies e classificações. Ato Administrativo. 
Licitações e Contratos. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei nº Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e suas alterações. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da 
Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 
(seção II da Saúde); Estratégia Saúde da Família.  

Dentista 

Conhecimentos Gerais de Odontologia: Odontologia Social E Preventiva; Educação em saúde 
bucal; Epidemiologia; Métodos preventivos. Níveis de Atenção em Saúde Bucal; Promoção da 
Saúde Bucal; Acolhimento do paciente odontológico; Anatomia - Anatomia e análise funcional; 
Anatomia e aplicação clínica; Sistema dental; Anestesia - Farmacologia dos anestésicos locais; 
Anestésicos locais e controle da dor; Complicações das anestesias locais; Técnicas anestésicas 
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em odontologia; Substância anestésica; toxicologia; Farmacologia - Assunto: Antibióticos, 
Antibioticoprofilaxia, Analgésicos; Antipiréticos; Antiflamatórios; Hemostáticos; Drogas Ansiolíticas, 
Relaxantes musculares de ação central; Vitaminas; Tratamento paciente grávidas, diabéticos, 
problemas cardiovasculares, doenças gastrintestinal e doenças do sangue; Endocardite 
bacteriana. Ética Odontológica - Assunto: Código de ética odontológica; Responsabilidade 
profissional e aspectos legais do exercício da profissão. Organização do Sistema de saúde no 
Brasil; Controle social em saúde; avaliação em saúde; sistema de informação e indicadores em 
saúde; políticas de saúde bucal; Sistema de referência e contra referência; Princípios para a 
organização do serviço de saúde bucal; noções de odontologia em saúde coletiva; a Unidade 
Básica de Saúde e seu território no contexto do Sistema de Saúde. Etiologia e prevenção da 
doença periodontal; Anatomia periodontal; Classificação das doenças periodontais; Placa e cálculo 
dental; Doença periodontal necrosante; Raspagem e alisamento radicular; Gengivite; Periodontite; 
Doenças infecciosas; Radiologia Odontológica; Materiais dentários, instrumental e procedimento 
em periodontia; Anatomia endodôntica, Topografia da cavidade pulpar; Alterações patológicas no 
periápice; Tratamento conservador da polpa dental; Abertura coronária; Reabsorção dentária; 
Materiais dentários, instrumental e procedimentos endodônticos. Dentística. Restauradora: Cárie 
dentária; substâncias auxiliares no combate à cárie; fatores relacionados à cárie e a sua 
prevenção; Dieta e cárie; Princípios de preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentina 
polpa; Restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores; Materiais dentários; 
Tratamento restaurador atraumático (ART); Tratamentos preventivos; Técnicas restauradoras 
minimamente invasivas; Notação gráfica (Odontograma); Prevenção da cárie dentária na criança e 
no adolescente; Traumatismo na dentição decídua; Tratamento pulpar em dentes decíduos; 
Fluorose dental ; Selantes, Atenção odontológica a grupos com necessidades especiais – 
procedimentos, terapêutica. Princípios da cirurgia; Técnicas exodônticas; Acidentes, urgências e 
complicações; Controle de infecção no consultório odontológico; Técnicas cirúrgicas; Instrumental; 
Medicação pré e pós-operatória; Princípios fundamentais em próteses dentárias e oclusão; 
Fundamentos de Estomatologia – Alterações mais comuns relacionadas à boca; Manifestações 
bucais das DSTs; Câncer Bucal – prevalência, causas, controle e tratamento; Doenças de origem 
microbiana; distúrbios do metabolismo; Anomalias dentárias; Patologia das glândulas  salivares; 
Tumores de tecidos moles, tratamento, terapêutica e proservação; Exames complementares de 
diagnóstico. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei 
Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal 
de 1988 (seção II da Saúde); Estratégia Saúde da Família. 

Enfermeiro 

Técnicas de Enfermagem. Sistematização da Assistência em Enfermagem. Manuseio de materiais 
e equipamentos hospitalares. Prevenção e controle de Infecção hospitalar. Assistência de 
Enfermagem a Adultos com patologias clínicas e cirúrgicas: acidente vascular central, trauma 
raque-medular, traumatismo crânio-encefálico, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, 
insuficiência arterial periférica, trombose venosa profunda, diabetes mellitus, insuficiência renal, 
hipertensão arterial, fraturas, derrame pleural. Assistência de Enfermagem a RN com patologias 
clínicas: Anoxia neonatal, Distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos,  Doença pulmonar da 
membrana hialina, Síndrome da Aspiração de Mecônio. Assistência de Enfermagem em urgências 
e emergências em adultos e crianças. Parada cárdio-respiratória, choque, politraumatismo, 
intoxicações em adultos e crianças. Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de 
doenças transmissíveis e isolamento. Assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, 
puérpera e ao recém nascido. Assistência de Enfermagem nas complicações decorrentes da 
gravidez (pré-eclâmpsia, eclampsia, diabetes gestacional, hipertensão arterial). Assistência de 
Enfermagem a crianças e adultos internados com afecções pulmonares, gastrointestinais, 
cardíacas, urológicas, neurológicas e hematológicas. Assistência de Enfermagem no pré- 
operatório, trans-operatório e pós-operatório de cirurgias do aparelho digestivo, pediátricas, 
urológicas, ginecológicas, oftalmológicas, torácicas, ortopédicas e vasculares. Assistência de 
Enfermagem em exames laboratoriais e diagnósticos. Assistência de Enfermagem na 
administração de medicamentos. Assistência de Enfermagem ao paciente em oxigenoterapia. 
Assistência de Enfermagem ao paciente com sondagens e sistemas de drenagens. Auditoria em 
enfermagem. Normas e medidas de biossegurança. Administração em enfermagem. Saúde 
Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde 
nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da 
Saúde); Estratégia Saúde da Família. 

Engenheiro Civil 

Projetos necessários para uma edificação: topografia, terraplenagem, levantamento 
planialtimétrico, poligonais, perfis, curvas de níveis, arquitetônico com todos os elementos formais 
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de um prédio, cortes, fachadas, plantas baixas, simbologias. Estrutural: tipos de estrutura, 
tecnologia de concreto, lançamento e cura do concreto, armações, fôrmas e desenformas, 
escoramento, corpos de provas, dosagem e resistência. Fundações: sondagem, tipos de solo, 
tipos de fundações, muros de arrimo, tipos de cálculos, cargas atuantes, carregamento, 
concepção estrutural adequada ao projeto, paredes e vedações, revestimentos, acabamentos, 
instalações elétricas de baixa e alta tensão, instalações de telefones, instalações hidrossanitárias, 
sistemas de prevenção contra-incêndios,  impermeabilização, pavimentação, coberturas, isolação, 
iluminação e ventilação. Patologias nas edificações: identificação das causas e soluções. 
Aspectos para a avaliação do estado de conservação e segurança de edificações. Metodologia e 
avaliação dos custos de uma obra: composição de preços preço unitário, preço global, 
orçamentos, cronograma físico-financeiro. Regularização  de construções  das edificações, 
vistorias de segurança predial, licenças para funcionamento, habite-se. Normas de segurança nas 
edificações. Materiais de construção: tipos mais adequados, suas resistências e utilizações. 
Sistemas de drenagem de águas pluviais. Avaliação de terrenos para desapropriações, avaliação 
de benfeitorias. Desmembramento e desdobro índices, taxa de ocupação, coeficiente de 
aproveitamento. Noções de Política de Saúde e Segurança do Trabalhador, Higiene do Trabalho. 
Ergonomia e aplicações. Saneamento do meio. Segurança na construção civil. Proteção coletiva, 
Equipamento de proteção individual.  Riscos em eletricidade, transporte e movimentação de 
materiais.  Código de Obras (lei municipal n.° 179/2003), Lei de Parcelamento do Solo (Lei 
Municipal n.° 176/2003) e Código Municipal de Zoneamento (Lei Municipal n.° 178/2003). RDC 50 
e Análise de projetos arquitetônico inerentes de estabelecimentos de serviços de saúde. Saúde 
Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde 
nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da 
Saúde); Estratégia Saúde da Família. 

Farmacêutico-Bioquímico 

FARMACÊUTICO - Legislação Sanitária. Aquisição, distribuição e conservação de medicamentos 
e demais produtos. Prescrição medicamentosa. Dispensação de medicamentos. Medicamentos 
sujeitos a controle especial. Farmacovigilância e Farmacoepidemiologia Reações adversas a 
medicamentos. Interações medicamentosas. Assistência farmacêutica. Recursos humanos na 
farmácia. Informações sobre medicamentos – recursos e procedimentos. BIOQUÍMICO - 
Diagnóstico laboratorial das principais doenças renais: a) Procedimentos laboratoriais para análise 
rotineira de urina: análise bioquímica e do sedimento urinário de amostras aleatórias de urina, 
análise bioquímica da diurese de 24 horas. b) Principais doenças renais: fisiopatologia e 
correlações clínicolaboratoriais. Diagnóstico laboratorial das doenças hepatobiliares: a) Principais 
aspectos da função hepática. b) Principais provas de função hepática: métodos laboratoriais e 
interpretação de resultados. Diagnóstico laboratorial das Síndromes Coronárias Agudas: a) 
Biomarcadores cardíacos: compostos biológicos utilizados como biomarcadores de lesão do 
miocárdio, métodos para determinação laboratorial e recomendações de uso. b) Infarto agudo do 
Miocárdio: fisiopatologia e correlações clínicolaboratoriais. Conceitos básicos e áreas de aplicação 
da Toxicologia. Métodos analíticos para diagnóstico laboratorial de intoxicações agudas e crônicas 
por medicamentos, drogas de abuso e metais. Identificação e quantificação de outros agentes 
tóxicos em amostras biológicas e não biológicas. Toxicologia Ambiental e Ocupacional. a) 
Monitorização Biológica: indicadores biológicos de exposição ou dose interna, indicadores 
biológicos de efeito e indicadores biológicos de suscetibilidade. b) Legislação Brasileira: Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional / Parâmetros para Controle Biológico de Exposição 
Ocupacional a Alguns Agentes Químicos – Norma Regulamentadora nº 7 / Ministério do Trabalho 
e Emprego. Biossegurança: riscos físicos, químicos e biológicos em laboratório de análises 
clínicas e toxicológicas. Boas Práticas de Laboratório, controles de qualidade interno e externo em 
análises clínicas. Princípios básicos para obtenção de amostras biológicas para realização de 
exames laboratoriais: instruções e preparo do paciente, procedimentos de coleta, anticoagulantes 
empregados, transporte, armazenamento e preservação. Noções básicas de biossegurança: 
equipamentos de proteção individual, descarte de materiais de laboratório (amostras biológicas, 
reagentes e embalagens de produtos e reagentes). Parâmetros analíticos: sensibilidade, 
especificidade, reprodutibilidade, causas de variabilidade biológica, variabilidade analítica (pré-
analítica, analítica e pós-analítica), interferentes, limiar de reatividade (cut-off), falsopositivo, falso-
negativo. Procedimentos técnicos para a realização de exames imunológicos: reação de 
aglutinação, precipitação, imunofluorescência direta, imunofluorescência indireta, 
enzimaimunensaio, quimioluminescência, radioimunonoensaio, turbidimetria, nefelometria, 
imunodifusão radial simples e dupla, hemaglutinação direta e indireta, testes intradérmicos, 
fluorimetria. Epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico laboratorial, 
prognóstico, tratamento e medidas profiláticas das principais doenças infecciosas (bacterianas, 
virais, parasitárias e fúngicas). Exames imunológicos de triagem de candidatos a doadores de 
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sangue, de órgãos e tecidos: coleta e preparo de amostra biológica, acondicionamento, transporte, 
procedimentos analíticos e interpretação dos resultados obtidos. Epidemiologia, etiologia, 
fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico imunológico de triagem e específicos, prognóstico e 
tratamento das principais doença auto-imunes órgãos específicas e sistêmicas. Marcadores 
tumorais: conceito, classificação, indicação clínica e exames imunológicos para detecção e 
quantificação dos principais marcadores tumorais: antígeno prostático específico (PSA), antígeno 
carcinoembriogênico (CEA), alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriônica humana (HCG). Reações 
de Hipersensibilidade: conceito, tipos segundo Gell & Coombs, métodos imunológicos para 
diagnóstico e monitoramento das reações de hipersensibilidade (métodos in vivo e in vitro). 
Imunodeficiências congênitas e adquiridas: conceito, classificação, métodos laboratoriais 
(imunológicos e não imunológicos) para avaliação da imunidade inespecífica, específica celular e 
específica humoral (métodos in vivo e in vitro). Metodologias empregadas na análise 
microbiológica de materias biológicos: técnicas, padronização e interpretação de resultados. 
Metodologias aplicáveis à detecção de resistência microbiana: técnicas, limitações e interpretação 
de resultados. Legislações da ANVISA relacionadas a armazenamento e distribuição de 
medicamentos e correlatos. Estruturação da central de abastecimento de produtos farmacêuticos. 
Anemias: prevalência, fisiopatologia, diagnóstico laboratorial e tratamento. Hemostasia: fisiologia e 
exames correlacionados. Doenças hemorrágicas e trombóticas: prevalência, fisiopatologia, 
diagnóstico laboratorial e tratamento. Técnicas hematológicas: metodologia e interpretação. 
Leucemias agudas e crônicas: prevalência, fisiopatologia, classificação e diagnóstico laboratorial. 
Anticoagulantes orais e heparina: mecanismo de ação e monitorização laboratorial. RESOLUÇÃO 
DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005. Regulamento 
Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. Hemoparasitoses: etiologia, ciclo biológico e 
diagnóstico laboratorial. Enteroparasitoses: etiologia, ciclo biológico e diagnóstico laboratorial. 
Técnicas para pesquisa direta de hemoparasitas. Esquistossomose – ciclo biológico, 
fisiopatogenia e diagnóstico. Leishmaniose Tegumentar Americana – etiologia, formas clínicas, 
fisipatogenia, diagnóstico laboratorial. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus 
princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 
8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Estratégia Saúde da Família. 

Fonoaudiólogo  

Fonoaudióloga em Saúde Coletiva – Saúde coletiva: atuação da fonoaudiologia na saúde pública. 
Fonoaudiologia na Atenção Primária à Saúde e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.  
Epidemiologia e Fonoaudiologia. Promoção da Saúde e Fonoaudiologia. Planejamento e Gestão 
em Saúde Coletiva e Fonoaudiologia. Saúde do trabalhador. Linguagem – Aquisição e 
Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Avaliação e atuação fonoaudiológica nos distúrbios 
de fala e de linguagem (oral e escrita). Distúrbios de fluência: avaliação,diagnóstico e tratamento 
fonoaudiológico. Linguagem nos transtornos globais do desenvolvimento. Atuação fonoaudiológica 
nos distúrbios de fala e linguagem relacionados a lesões cerebrais. Linguagem e Políticas de 
Saúde Mental. Comunicação suplementar alternativa: Indicação, técnicas e recursos. Distúrbios 
Neurológicos e fonoaudiologia – Alterações neurológicas que acometem a deglutição (disfagias 
mecânicas e neurogênicas) e a comunicação (afasias, disartrofonias e apraxias). Avaliação, 
diagnóstico fonoaudiológico e reabilitação. Audição – Anatomo-fisiologia do sistema auditivo. 
Avaliação audiológica. Detecção precoce da deficiência auditiva - objetivo e métodos. Reabilitação 
do paciente portador de deficiência auditiva: diferentes abordagens e métodos. Voz – Distúrbios 
vocais: Avaliação, diagnóstico diferencial, prevenção, intervenção e conduta terapêutica. 
Motricidade Orofacial – Desenvolvimento das funções estomatognáticas. Atuação fonoaudiológica 
nos distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais. Fissuras labiopalatinas e insuficiência / 
incompetência velo-faríngea: avaliação e intervenção terapêutica. Fonoaudiologia Geral – Ética e 
legislação profissional. Assistência fonoaudiológica domiciliar. Atuação fonoaudiológica hospitalar. 
Atuação fonoaudiológica em pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço. Atuação 
Fonoaudiológica na Neonatologia: Avaliação, Orientações e Reabilitação. Saúde Pública: Sistema 
Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e 
Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); 
Estratégia Saúde da Família. 

Médico ESF (Médico de Saúde da Família) 

Clínica Cirúrgica - Assuntos: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais 
fraturas. Torções. Luxações. Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, 
abdome e dos membros. Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite e 
tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. 
Pré-operatório. Pós-operatório. Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias - Assuntos: Aspectos 
de higiene relativos a Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de 
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abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo e clima. Nutrição e higiene 
dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde mental; Doenças 
infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia e 
tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. 
Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. 
Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas 
por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites 
bacterianas. Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. 
Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro 
mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; 
Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose 
tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. 
Blastomicose sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; 
Doenças causadas por vermes e outros agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. 
Giardíase. Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose. Medicina Interna - 
Assuntos: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais 
de localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso 
periférico, miastenia gravis, doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-
Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, 
distúrbios da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, desidratação 
hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, 
desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do 
Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, 
tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardiovascular: 
arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite 
infecciosa e pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica 
coronariana. Doenças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite 
reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, 
osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, úlcera 
péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, doença de crohn, apendicite 
aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do cólon. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções 
bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, 
malária, leishmaniose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, 
leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, 
insuficiência respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, 
afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da 
Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 
(seção II da Saúde); Gestão dos Serviços de Saúde; Controle Social em Saúde; Avaliação em 
Saúde; Saúde do Trabalhador da área da saúde; Código de Ética; Responsabilidade profissional e 
aspectos legais do exercício da profissão; Sistemas de Informação em Saúde; Estratégia Saúde 
da Família; Sistemas de Referência e Contra-referência; Transição demográfica e epidemiológica; 
Vigilância Sanitária; Indicadores de Morbi-mortalidade; Vigilância epidemiológica; Epidemiologia 
de doenças crônicas não-transmissíveis. 

Médico Ginecologista 

Embriologia e anatomia do aparelho urogenital feminino. Fisiologia mestrual-controle 
neuroendócrino. Esteroidogenese. Semiologia ginecológica. Desenvolvimento puberal normal e 
anormal. Malformações genitais. Planejamento familiar – Métodos anticoncepcionais. 
Amenorréias. Sangramento genital. Hemorragia uterina disfuncional. Vulvovaginites. D.S.T. 
Doença inflamatória pélvica. Dor pélvica crônica. Incontinência urinária. Miomatose uterina. 
Endometriose. Dismenorréia. Síndrome pré-menstrual. Climatério. Patologias Benignas da Mama. 
Infertilidade conjugal. Sexualidade. Oncologia ginecológica. Endoscopia. Saúde Pública: Sistema 
Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e 
Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); 
Gestão dos Serviços de Saúde; Controle Social em Saúde; Avaliação em Saúde; Saúde do 
Trabalhador da área da saúde; Código de Ética; Responsabilidade profissional e aspectos legais 
do exercício da profissão; Sistemas de Informação em Saúde; Estratégia Saúde da Família; 
Sistemas de Referência e Contra-referência; Transição demográfica e epidemiológica; Vigilância 
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Sanitária; Indicadores de Morbi-mortalidade; Vigilância epidemiológica; Epidemiologia de doenças 
crônicas não-transmissíveis. 

Médico Intensivista 

Edema Agudo de Pulmão; Embolia Pulmonar; Angina Instável; Infarto Agudo do Miocárdio; 
Choque Cardiogênico; Arritmias Cardíacas - Taquiarritmias; Bradiarritmias e Marcapassos; 
Reanimação Cardiorespiratória Cerebral; Emergências Hipertensivas; Doença Hipertensiva 
Específica da Gravidez; Reposição Volêmica; Drogas Vasoativas; Fisiopatologia dos Estados de 
Choque; Monitorização Hemodinâmica; Choque Séptico; Síndrome de Disfunção de Múltiplos 
Órgãos; Acessos Vasculares; Utilização do Sangue e Componentes; Distúrbios da Coagulação; 
Insuficiência Respiratória Aguda; Monitorização Respiratória; Técnicas de Assistência Ventilatória; 
Ventilação Artificial Aplicada; Desmame da Ventilação Mecânica; Insuficiência Renal Aguda; 
Técnicas de Diálise; Distúrbios de Concentração Plasmática de Sódio; Distúrbios do Metabolismo 
do Potássio; Distúrbios do Metabolismo do Magnésio e Cálcio; Estados Hiperosmolares 
Cetoacidose Diabética e Hipoglicemia; Princípios de Suporte Nutricional; Suporte Nutricional 
Parenteral; Suporte Nutricional Enteral; Terapia Nutricional em Condições Especiais; Hemorragia 
Digestiva; Abdome Agudo no Paciente Grave; Peritonites; Pancreatite Aguda; Isquemia 
Mesentérica; Politraumatismo; Traumatismo Abdominal; Traumatismo Torácico; Traumatismo 
Cranioencefálico; Traumatismo Raquimedular; Acidente Vascular Cerebral; Síndrome Convulsiva; 
Hemorragia Subaracnóidea; Hipertensão Intracraniana - Edema Cerebral; Monitorização de 
Parâmetros Encefálicos; Coma; Coma Hepático; Infecções no Paciente Imunocomprometido; Uso 
Racional de Antibióticos; O Grande Queimado; Analgesia e Sedação no Paciente Grave; Paciente 
Oncológico; Intoxicações Exógenas Mais Comuns; Resgate e Transporte do Paciente Grave e 
Índices Prognósticos. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas 
diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; 
Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Gestão dos Serviços de Saúde; Controle Social 
em Saúde; Avaliação em Saúde; Saúde do Trabalhador da área da saúde; Código de Ética; 
Responsabilidade profissional e aspectos legais do exercício da profissão; Sistemas de 
Informação em Saúde; Estratégia Saúde da Família; Sistemas de Referência e Contra-referência; 
Transição demográfica e epidemiológica; Vigilância Sanitária; Indicadores de Morbi-mortalidade; 
Vigilância epidemiológica; Epidemiologia de doenças crônicas não-transmissíveis. 

Médico Pediatra 

Crescimento e desenvolvimento normal, problemas do crescimento e desenvolvimento do RN à 
puberdade (adolescência); Imunização; Alimentação da criança distúrbios nutricionais; 
Desidratação aguda por diarréia e vômito; Desnutrição protéico-calórica; Problemas neurológicos 
(meningites, meningoencefalites, tumores intracranianos, tétano, convulsões); Problemas 
oftalmológicos (conjuntivites, alterações oculares nas hipovitaminoses); Problemas do ouvido, 
nariz, boca e garganta (otites, infecções das vias aéreas superiores, rinites, sinusites, adenóides); 
Distúrbios respiratórios (bronquiolite, asma, tb pulmonar, pneumonias, fibrose cística 
(mucoviscidose); Distúrbios cardiológicos (cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas, 
endocardite infecciosa, miocardite, doença de Chagas); Problemas do aparelho digestivo (vômitos 
e diarréia, diarréia crônica, doença celíaca, alergia alimentar, parasitoses intestinais, refluxo 
gastro-esofágico, patologias cirúrgicas, hepatites, diabetes infanto-juvenil); Problemas urinários 
(infecções do trato urinário, hematúria, glomerulopatias, síndrome nefrótica, refluxo vesicoureteral, 
válvulas da uretra posterior); Problemas hematológicos (anemias carenciais, anemia aplástica, 
anemia falciforme, anemias hemolíticas, leucemias, púrpuras, hemofilia); Hepatoesplenomegalia e 
adenomegalia (mononucleose, adenite cervical, toxoplasmose, blastomicose); A febre e as 
infecções na infância (a criança febril, febre tifóide, salmonelose, malária, brucelose, interpretação 
e conduta na criança com reação de Mantoux positivo, síndrome de deficiência imunológica na 
infância); Antibióticos e quimioterápicos; Aleitamento Materno; Doenças exantemáticas em 
pediatria; Infecções neonatais agudas e crônicas; Asfixia Neonatal; Legislações do Sistema único 
de Saúde (SUS); Saúde Coletiva; Noções do Programa de Saúde da Família (PSF); Leis e 
Diretrizes do NASF (Núcleo de Apoio do Programa Saúde da Família). Saúde Pública: Sistema 
Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e 
Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); 
Gestão dos Serviços de Saúde; Controle Social em Saúde; Avaliação em Saúde; Saúde do 
Trabalhador da área da saúde; Código de Ética; Responsabilidade profissional e aspectos legais 
do exercício da profissão; Sistemas de Informação em Saúde; Estratégia Saúde da Família; 
Sistemas de Referência e Contra-referência; Transição demográfica e epidemiológica; Vigilância 
Sanitária; Indicadores de Morbi-mortalidade; Vigilância epidemiológica; Epidemiologia de doenças 
crônicas não-transmissíveis. 
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Médico Plantonista PAM - Pronto Atendimento Municipal/UPA 

Edema Agudo de Pulmão; Embolia Pulmonar; Angina Instável; Infarto Agudo do Miocárdio; 
Choque Cardiogênico; Arritmias Cardíacas – Taquiarritmias; Bradiarritmias e Marcapassos; 
Reanimação Cardiorespiratória Cerebral; Emergências Hipertensivas; Doença Hipertensiva 
Específica da Gravidez; Reposição Volêmica; Drogas Vasoativas; Fisiopatologia dos Estados de 
Choque; Monitorização Hemodinâmica; Choque Séptico; Síndrome de Disfunção de Múltiplos 
Órgãos; Acessos Vasculares; Utilização do Sangue e Componentes; Distúrbios da Coagulação; 
Insuficiência Respiratória Aguda; Monitorização Respiratória; Técnicas de Assistência Ventilatória; 
Ventilação Artificial Aplicada; Desmame da Ventilação Mecânica; Insuficiência Renal Aguda; 
Técnicas de Diálise; Distúrbios de Concentração Plasmática de Sódio; Distúrbios do Metabolismo 
do Potássio; Distúrbios do Metabolismo do Magnésio e Cálcio; Estados Hiperosmolares; 
Cetoacidose Diabética e Hipoglicemia; Princípios de Suporte Nutricional; Suporte Nutricional 
Parenteral; Suporte Nutricional Enteral; Terapia Nutricional em Condições Especiais; Hemorragia 
Digestiva; Abdome Agudo no Paciente Grave; Peritonites; Pancreatite Aguda; Isquemia 
Mesentérica; Politraumatismo; Traumatismo Abdominal; Traumatismo Torácico; Traumatismo 
Cranioencefálico; Traumatismo Raquimedular; Acidente Vascular Cerebral; Síndrome Convulsiva; 
Hemorragia Subaracnóidea; Hipertensão Intracraniana – Edema Cerebral; Monitorização de 
Parâmetros Encefálicos; Coma; Coma Hepático; Infecções no Paciente Imunocomprometido; Uso 
Racional de Antibióticos; O Grande Queimado; Analgesia e Sedação no Paciente Grave; Paciente 
Oncológico; Intoxicações Exógenas Mais Comuns; Resgate e Transporte do Paciente Grave e 
Índices Prognósticos. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas 
diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; 
Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Gestão dos Serviços de Saúde; Controle Social 
em Saúde; Avaliação em Saúde; Saúde do Trabalhador da área da saúde; Código de Ética; 
Responsabilidade profissional e aspectos legais do exercício da profissão; Sistemas de 
Informação em Saúde; Estratégia Saúde da Família; Sistemas de Referência e Contra-referência; 
Transição demográfica e epidemiológica; Vigilância Sanitária; Indicadores de Morbi-mortalidade; 
Vigilância epidemiológica; Epidemiologia de doenças crônicas não-transmissíveis. 

Médico Psiquiatra 

Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas: transtornos 
mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes 
do uso de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; 
transtornos do humor (afetivos); transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; 
síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos 
de personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental; transtornos do 
desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente 
ocorrendo na infância e adolescência; transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. 
Psicoterapias: individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção. Organização d a 
atenção em saúde mental. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas 
diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; 
Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Gestão dos Serviços de Saúde; Controle Social 
em Saúde; Avaliação em Saúde; Saúde do Trabalhador da área da saúde; Código de Ética; 
Responsabilidade profissional e aspectos legais do exercício da profissão; Sistemas de 
Informação em Saúde; Estratégia Saúde da Família; Sistemas de Referência e Contra-referência; 
Transição demográfica e epidemiológica; Vigilância Sanitária; Indicadores de Morbi-mortalidade; 
Vigilância epidemiológica; Epidemiologia de doenças crônicas não-transmissíveis. 

Médico Regulador 

Edema Agudo de Pulmão; Embolia Pulmonar; Angina Instável; Infarto Agudo do Miocárdio; 
Choque Cardiogênico; Arritmias Cardíacas - Taquiarritmias; Bradiarritmias e Marcapassos; 
Reanimação Cardiorespiratória Cerebral; Emergências Hipertensivas; Doença Hipertensiva 
Específica da Gravidez; Reposição Volêmica; Drogas Vasoativas; Fisiopatologia dos Estados de 
Choque; Monitorização Hemodinâmica; Choque Séptico; Síndrome de Disfunção de Múltiplos 
Órgãos; Acessos Vasculares; Utilização do Sangue e Componentes; Distúrbios da Coagulação; 
Insuficiência Respiratória Aguda; Monitorização Respiratória; Técnicas de Assistência Ventilatória; 
Ventilação Artificial Aplicada; Desmame da Ventilação Mecânica; Insuficiência Renal Aguda; 
Técnicas de Diálise; Distúrbios de Concentração Plasmática de Sódio; Distúrbios do Metabolismo 
do Potássio; Distúrbios do Metabolismo do Magnésio e Cálcio; Estados Hiperosmolares 
Cetoacidose Diabética e Hipoglicemia; Princípios de Suporte Nutricional; Suporte Nutricional 
Parenteral; Suporte Nutricional Enteral; Terapia Nutricional em Condições Especiais; Hemorragia 
Digestiva; Abdome Agudo no Paciente Grave; Peritonites; Pancreatite Aguda; Isquemia 
Mesentérica; Politraumatismo; Traumatismo Abdominal; Traumatismo Torácico; Traumatismo 
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Cranioencefálico; Traumatismo Raquimedular; Acidente Vascular Cerebral; Síndrome Convulsiva; 
Hemorragia Subaracnóidea; Hipertensão Intracraniana - Edema Cerebral; Monitorização de 
Parâmetros Encefálicos; Coma; Coma Hepático; Infecções no Paciente Imunocomprometido; Uso 
Racional de Antibióticos; O Grande Queimado; Analgesia e Sedação no Paciente Grave; Paciente 
Oncológico; Intoxicações Exógenas Mais Comuns; Resgate e Transporte do Paciente Grave e 
Índices Prognósticos. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas 
diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; 
Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Gestão dos Serviços de Saúde; Controle Social 
em Saúde; Avaliação em Saúde; Saúde do Trabalhador da área da saúde; Código de Ética; 
Responsabilidade profissional e aspectos legais do exercício da profissão; Sistemas de 
Informação em Saúde; Estratégia Saúde da Família; Sistemas de Referência e Contra-referência; 
Transição demográfica e epidemiológica; Vigilância Sanitária; Indicadores de Morbi-mortalidade; 
Vigilância epidemiológica; Epidemiologia de doenças crônicas não-transmissíveis. 

Médico Veterinário 

Serviço de Inspeção Municipal: Tecnologia, Procedimentos e Critérios de julgamento, aplicado à 
Inspeção de Produtos de Origem Animal. Vigilância de Zoonoses: Zoonoses: Raiva, 
toxoplasmose,filariose, dengue, febre amarela, brucelose,tuberculose  leptospirose, leishmaniose 
cutânea e outras. Etologia animal - agressão canina e felina; Métodos de eutanásia recomendados 
para animais domésticos e controle de populações. Vigilância Sanitária de Alimentos: Conceitos; 
Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade Sanitária de Alimentos. Doenças de 
Transmissão Alimentar: Patogenia, diagnóstico, epidemiologia e profilaxia das principais doenças 
transmitidas por alimentos: (Salmonela sp, Shigella sp, Clostridium perfringens, Clostridium 
botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocitogenes, Bacillus cereus, E. coli O157:H7, 
Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, rotavirus, hepatite A, 
complexo teníase-cisticercose,Anisakis simplex, Diphylobotrium latum, intoxicações causadas por 
frutos do mar e moluscos (ciguatera,intoxicação escombroide), Toxoplasma gondii,Trichinella 
spiralis, Micotoxinas; Microbiologia de alimentos: Fatores extrínsecos e intrínsecos. Investigação 
de Surtos de Dta: Sistema Nacional de Informação-componentes e atribuições; Dados que 
Compõe o sistema de informação; Principais Etapas; Medidas de Prevenção e Controle. Controle 
Higiênico e Sanitário de Alimentos: Aspectos gerais de inspeção e de vigilância sanitária; 
Legislação higiênico-sanitária; Higienização e Saneantes; Boas Práticas de Fabricação e 
Manipulação de alimentos; Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs); Princípios Gerais 
do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); Rotulagem de 
alimentos. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei 
Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal 
de 1988 (seção II da Saúde); Estratégia Saúde da Família. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Assistente Administrativo, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 
Laboratório, Técnico em Radiologia e Técnico em Segurança do Trabalho 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos, com moderado grau de complexidade. Reconhecimento 
da finalidade de textos de diferentes gêneros. Localização de informações explícitas no texto. 
Inferência de sentido de palavras e/ou expressões. Inferência de informações implícitas no texto e 
das relações de causa e consequência entre as partes de um texto. Distinção de fato e opinião 
sobre esse fato. Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc.). 
Reconhecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 
advérbios, preposições argumentativas, locuções etc. Reconhecimento das relações entre partes 
de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para sua continuidade. 
Identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados. Reconhecimento de efeitos de 
sentido decorrentes do uso de pontuação, da exploração de recursos ortográficos e/ou 
morfossintáticos, de campos semânticos, e de outras notações. Identificação de diferentes 
estratégias que contribuem para a continuidade do texto (anáforas, pronomes relativos, 
demonstrativos etc.). Compreensão de estruturas temática e lexical complexas. Ambiguidade e 
paráfrase. Relação de sinonímia entre uma expressão vocabular complexa e uma palavra. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

Atualidades: Noções gerais sobre temas da vida econômica, política e cultural do Paraná, do 
Brasil e do Mundo. O debate sobre as políticas públicas para o meio ambiente, saúde, educação, 



37/39 

trabalho, segurança, assistência social e juventude. Ética e Cidadania. Aspectos relevantes das 
relações entre os Estados e Povos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 e suas 
alterações). 

Noções de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, 
planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows 
e Linux. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet e Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas. 

Matemática: Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos e funções. 
Função do 1º grau. Função do 2º grau. Função Exponencial. Progressões aritméticas e 
geométricas. Logaritmos. Porcentagem e juros. Regra de três simples e composta. Equações de 
primeiro e segundo grau. Sistemas de equações lineares. Análise Combinatória. Sistema de 
medidas de tempo, sistema métrico decimal, sistema monetário brasileiro. Relações 
trigonométricas. Formas geométricas básicas. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. 
Gráficos e tabelas. Noções básicas de estatística. Resolução de problemas. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

Assistente Administrativo 

Aspectos gerais de redação; Gestão de qualidade (ferramentas e Técnicas); Administração e 
organização; Serviços e Órgão Públicos; Atos e contratos administrativos; Relações Humanas e 
Interpessoais (atendimento); Noções de Direito administrativo; Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 
de Licitações e Contratos nº 8.666/93 e suas alterações. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde 
(SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 
7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Estratégia Saúde 
da Família. 

Atendente de Consultório Dentário (Auxiliar de Saúde Bucal) 

Processo de saúde-doença; Controle da infecção e Rotinas básicas em um consultório 
odontológico; Relações humanas; Vigilância em Saúde bucal: Prevenção dos principais problemas 
de Saúde Bucal; Trabalho em Equipe; Prevenção e Controle de risco em Odontologia; 
Planejamento de Ações de Saúde Bucal; Promoção/Educação para Saúde Bucal: métodos, 
técnicas e produção de materiais educativos; Doenças transmissíveis e não transmissíveis; 
Anatomia Bucal; Fisiologia Bucal; Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas 
diretrizes, Leis (nº 8.080/90 e nº 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 
1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96); Fatores relacionados à cárie 
e a sua prevenção; Doença periodontal; Acolhimento do paciente odontológico; Planejamento local 
em saúde; Organização da saúde bucal na atenção básica; Responsabilidade profissional e 
aspectos legais do exercício da profissão; Radiologia odontológica; Materiais dentários. Saúde 
Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde 
nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da 
Saúde); Estratégia Saúde da Família. 

Auxiliar de Laboratório 

Materiais Biológicos: coleta, transporte, armazenagem e preparo das amostras biológicas para a 
fase analítica. Preparo de meios de cultura, reagentes, tampões, soluções salinas e corantes. 
Manuseio e manutenção básica dos principais equipamentos laboratoriais. Esterilização de 
materiais. Limpeza e secagem de vidrarias. Manuseio de pipetas, micropipetas e vidrarias. 
Utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs). Reagentes e corantes empregados 
para a realização de exames laboratoriais. Câmaras de Neubauer  e  Fuchs-Rosenthal. Noções de 
biossegurança: rotinas de limpeza; desinfecção e anti-sepsia; cuidados durante a coleta, 
transporte e descarte seguro de amostras biológicas e materiais contaminados. Descarte de 
produtos químicos. Legislações Sobre o SUS: Resolução da Diretoria Colegiada – RDC NO. 302, 
de 13 de outubro de 2005. Legislação em Vigilância Sanitária – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Ministério da Saúde. www.Anvisa.Gov.Br/Legis/Index.htm. Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC NO 306, de 07 de dezembro de 2004. Legislação em Vigilância Sanitária – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde. 
www.Anvisa.Gov.Br/Legis/Index.htm. Portaria nO 485, de 11 de novembro de 2005. Ministério do 
Trabalho e Emprego. Aprova a norma regulamentadora nO 32 (Segurança e Saúde no Trabalho 
em Estabelecimentos de Saúde). www.anvisa.gov.br/e-legis/. Lei Estadual nº 13.331 de 23/12/01 e 
seu Decreto nº 5.711 de 23/05/02: Depõe sobre a organização, regulamentação e fiscalização e 
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controle das ações dos serviços de saúde no Estado do Paraná. Saúde Pública: Sistema Único de 
Saúde (SUS): seus princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 
7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Estratégia Saúde 
da Família. 

Técnico em Radiologia 

História da Radiologia; Física das radiações; Terminologia; Ética Profissional; Legislação; 
Aparelhos de Raio-X; Proteção radiológica; Imagem radiográfica; Processamento radiográfico; 
Técnicas radiográficas em medicina e odontologia; Anatomia radiográfica; Organização do serviço 
de radiologia; Código de defesa do consumidor; Biossegurança nas ações de saúde; Sistema 
Único de Saúde; Autocuidado; Primeiros Socorros me radiologia; Tomografia Computadorizada; 
Atualidades sobre radiologia. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, 
suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 8.142/90; 
Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Estratégia Saúde da Família. 

Técnico em Segurança do Trabalho 

Legislação que rege a segurança do trabalho (NRs); Normas técnicas específicas, Corpo de 
Bombeiros - quanto a treinamento e formação da brigada de incêndio; Normas técnicas de 
edificações (ABNT), para locação de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, extintores, 
sinalização de segurança); Legislação Ambiental estadual e federal; Técnicas de análise de 
acidentes; Conhecimentos gerais sobre avaliações ambientais e os equipamentos a serem 
utilizados; Conceitos de gerenciamento de risco; Auditorias em Segurança; Estatísticas de 
acidentes, cálculo de taxas de freqüência e gravidade. Ergonomia - Histórico e definição. Aspectos 
sensoriais. Aspectos específicos de projetos e instrumentos. Aspectos motores e energéticos. A 
ergonomia e a prevenção de acidentes. Antropometria. Organização ergonômica do trabalho em 
ambientes de produção. Organização ergonômica do trabalho em ambientes de escritórios. 
L.E.R./D.O.R.T. Higiene e Medicina do Trabalho - Agentes ambientais físicos, químicos e 
biológicos. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Análise de 
elementos insalutíferos e periculosos. Fisiologia do trabalho. Toxicologia. Doenças do trabalho. 
Epidemiologia geral. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil. Aspectos toxicológicos e 
sua prevenção. Primeiros socorros. Recuperação de acidentados; Segurança e Saúde no 
Trabalho - Conceito de acidente do trabalho. Causas de acidentes do trabalho. Custos do 
acidente. Registro, análise e prevenção de acidentes do trabalho. Equipamentos de proteção 
individual e coletiva (EPI/EPC). Análise e comunicação de acidentes do trabalho. Avaliação e 
controle de riscos profissionais. Medidas técnicas e administrativas de prevenção de acidentes; 
CLT - consolidação das Leis do Trabalho. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus 
princípios, suas diretrizes; Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/2011 e Lei nº 
8.142/90; Constituição Federal de 1988 (seção II da Saúde); Estratégia Saúde da Família. 
 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Auxiliar Administrativo, Rádio Operador e Telefonista 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos informativos, narrativos e de ordem prática (ordens de 
serviço, memorandos, ofícios, etc). Reconhecimento da finalidade de textos de diferentes gêneros. 
Localização de informações explícitas no texto. Inferência de sentido de palavras e/ou expressões. 
Inferência de informações implícitas no texto. Distinção de fato e opinião sobre esse fato. 
Interpretação de linguagem não verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc). Noções fundamentais de 
estruturação da frase e do parágrafo como elemento de compreensão de texto (conjunções, 
advérbios, preposições argumentativas, locuções etc). Reconhecimento das relações entre partes 
de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para sua continuidade. 
Identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados. Reconhecimento de efeitos de 
sentido decorrentes do uso de pontuação, da exploração de recursos ortográficos, dentre outros. 
Identificação de diferentes estratégias que contribuem para a continuidade do texto (anáforas, 
pronomes relativos, demonstrativos etc). 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Noções gerais sobre temas da vida econômica, social, política e cultural do Paraná, do Brasil e do 
Mundo. Conhecimentos gerais sobre: Meio ambiente; Saúde e Educação; Cidadania e Direitos 
Humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 
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MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Razão e proporção. Medidas de tempo. 
Equações de primeiro e segundo graus. Conjuntos e noções de funções. Formas geométricas 
básicas. Perímetro, área e volume de figuras geométricas. Gráficos e tabelas. Porcentagem. 
Medidas de peso e volume, sistema métrico. 


