PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 090/2011 – DOS CARGOS
RETIFICADO

Cargo: 101 – ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas manuais rotineiras, que exigem esforço físico constante, em
conformidade com a respectiva área de atuação: Utilizando-se equipamentos braçais e de atividade rotineira; Executar
serviços de limpeza ou de manutenção em geral; Escavar valas e fossas, abrir picadas e fixar piquetes; Transportar e
manualizar equipamentos e materiais diversos, sob orientação; Auxiliar nos trabalhos relativos a obras de construção civil
e produções diversas; Separar, embalar e prensar materiais recicláveis tais como: vidro, papel, plásticos e latas; Limpar e
conservar galerias pluviais; Efetuar a carga e descarga de materiais diversos, equipamentos, animais e outros; Preparar a
terra para o plantio; Efetuar a conservação de jardins, canteiros, vasos, floreiras e outros; Preparar as sementes; Realizar
o plantio, replantio, desbrota, poda e enxerto de diferentes plantas segundo orientações técnicas. Cortar árvores segundo
especificações e laudos; Requisitar o material necessário ao trabalho; Recolher o lixo vegetal resultante de podas; Auxiliar
operadores de máquinas e motoristas em atividades operacionais e de manutenção segundo orientações; Auxiliar em
atividades operacionais de serviços especializados, tais como carpintaria, marcenaria, serralheria, encanador, lavanderia
e outros; e/ou, auxiliando equipe técnica de iluminação, som e cenografia; Atividades exercidas na pavimentação
asfáltica: Fazer a preparação para aplicar o pixe; Aplicar o pixe com esguicho; Aplicar tinta a base de piche; Atividades
quando exercidas nas galerias de esgoto: Fazer a limpeza de galerias de esgoto; Dirigir veículos leves, mediante
autorização prévia, quando necessário ao exercício das de mais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas
correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 102 - BORRACHEIRO
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Atividades relacionadas ao cargo: Desmontar, montar reparar e substituir os diversos tipos de pneus e câmaras de ar
de veículos, máquinas e equipamentos; Fazer a retirada e colocação de peças, que necessário; Utilizar máquinas e
equipamentos afins; Zelar pela conservação e funcionalidade dos veículos e máquinas; Fazer anotação de controles
preestabelecidos e comunicação de ocorrências ou irregularidades observadas; Operar equipamento de montagem e
desmontagem automática de pneumático e, eventualmente, executar essas tarefas manualmente, quando as
características do veículo assim o exigirem; Retirar e recolocar os rodados nos respectivos veículos; Reparar os diversos
tipos de pneus e câmaras de ar usadas em veículos, máquinas e equipamentos; Encher e calibrar pneus, utilizando
bombas de ar e barômetro, para conferir-lhes a pressão requerida pelo tipo de veículo, carga ou condições de estrada;
Examinar as partes mais desgastadas para fazer serviços de recauchutagem, visando nivelar sua superfície externa;
Executar serviços de recauchutagem, colocando nova camada de borracha; Executar pequenos serviços na roda de
veículos e máquinas pesadas, com o objetivo de prolongar o uso da mesma; Verificar diariamente o nível do óleo do
compressor automático de ar, complementando se necessário; Zelar pela limpeza do local de trabalho; Zelar e conservar
sob sua guarda, todos os materiais, máquinas e equipamentos existentes em sua área de serviço; Controlar o estoque de
remendos e afins; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais
atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 103 – CONDUTOR DE VEÍCULOS
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D“.
Atividades relacionadas ao cargo: Dirigir motocicletas, automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga
de até 3.500 kg, e demais veículos de passageiros: transportando pessoas, materiais e documentos; Dirigir ônibus e
caminhões de transporte de cargas pesadas, acima de 3.500 Kg: Transportando pessoas, materiais e documentos;
verificar, diariamente, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização, e comunicando à chefia
imediata a necessidade de reparos no veículo; Zelar pela segurança de passageiros e de terceiros; Conduzir veículo
motorizado, obedecendo a sinalização e aos limites de velocidade indicadas; Manter o veículo em perfeitas condições de
funcionamento, zelando pela sua conservação, providenciando o abastecimento de combustíveis, lubrificação se
necessário, observando níveis de água e de óleo, efetuando trocas, segundo recomendações técnicas, calibragem dos
pneus, limpeza, checagem do sistema elétrico, etc.; Efetuar a limpeza e a desinfecção interna do veículo, após o
transporte de pacientes, nos casos em que os veículos pertencer ao Setor de Saúde; Auxiliar médicos e enfermeiros na
assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc., nos casos em que os
veículos pertencer ao Setor de Saúde; Comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidade observadas no veículo,
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não transitando com o mesmo sem que elas sejam sanadas; Fazer pequenos reparos de emergência, preservadas as
condições de segurança do veículo; Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a
segurança dos mesmos; Operar, eventualmente, rádio transceptor; Observar e controlar os períodos de revisão e
manutenção recomendados preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo; Realizar
anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou
pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outros ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle;
Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho, deixando-o corretamente
estacionado e fechado;Executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais, encarregar-se de
sua carga e descarga; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de
trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 104 – COVEIRO
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar abertura de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde publica,
proceder à inumação de cadáveres; providenciar a exumação de cadáveres, quando necessário, em atendimento a
mandado judicial ou ação policial em articulação com a policia técnica.executar trabalhos de conservação e limpeza de
cemitérios; Atender as normas de higiene e segurança do trabalho; Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando
as paredes da abertura ou reiniciando a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes, para permitir o
sepultamento. Colocar o caixão na sepultura e efetuar o fechamento, recobrindo-as com terra e cal ou fixando uma laje
para assegurar a inviolabilidade das mesmas; Preparar concretos e argamassas; Revestir: chapisco, emboço e reboco;
Usar obrigatoriamente e adequadamente as EPIs; Executar tarefas de capinação, limpeza, varrição, remoção de lixo e
manutenção das sepulturas e os trabalhos de limpeza e desinfecção do velório, mantendo o cemitério e dependências
anexas em perfeito estado de higiene e conservação; Zelar pela manutenção e limpeza dos materiais e ferramentas
utilizadas no serviço, guardando-os em locais adequados e em condições de uso; Dirigir veículos leves, mediante
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Executar outras tarefas correlatas ao cargo
para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 105 – ELETRICISTA
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços em sistemas elétricos: instalando linhas internas e externas de
baixa tensão, circuitos de distribuição para equipamentos, sistemas elétricos de bombas, motores e outras instalações
elétricas; identificar, localizar e corrigir defeitos de instrumentos elétricos; Revisar periodicamente os circuitos de
iluminação; Manter e conservar chaves elétricas de transformadores; Ler equipamentos elétricos de medição e teste; Ler
desenhos e esquemas de circuitos elétricos; Limpar e lubrificar as chaves compensadoras, substituindo e ajustando peças
defeituosas; Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade verificada nos sistemas elétricos; Montar, desmontar e
substituir aparelhos elétricos; Zelar pela própria segurança e segurança de terceiros na execução de seu trabalho;
Orientar os servidores que o auxiliem na execução de suas atribuições; Participar das atividades administrativas, de
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando
necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 106 – ENCANADOR
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas inerentes à instalação e manutenção de sistemas
hidráulicos;instalar e/ou reparar redes de esgotos nos próprios públicos, utilizando tubos galvanizado ou plásticos; Montar,
instalar e/ou reparar peças hidráulicas diversas, tais como: válvulas de bombas d'água, união, registros, caixa d'água e
sanitários, utilizando-se de ferramentas apropriadas; Efetuar a colocação de encanamentos em instalações sanitárias e
outros, analisando desenhos, esquemas, especificações e outras informações; Inspecionar instalações hidráulicas,
verificando tubos, junções, válvulas, torneiras e outros, para efetuar reparos, nos casos em que se observar defeitos e
problemas; Realizar reparos nas instalações hidráulicas, consertando defeitos, trocando peças avariadas e renovando
peças antigas, para permitir funcionamento e uso adequados das instalações; Efetuar quando necessário
desentupimentos, limpeza de caixas d'água e limpeza de caixas de gorduras; Testar os trabalhos realizados, instalações,
consertos, troca de peças e outros, para assegurar-se da exatidão dos mesmos; Auxiliar na cavação de valetas, para
passagem de condutores, utilizando pá, picareta e outras ferramentas; Instalar ou reparar calhas e condutores de águas
pluviais; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 107 – OPERADOR DE MÁQUINAS MOTRIZES
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”.
Atividades relacionadas ao cargo: Operar veículos motorizados especiais de grande porte, como: motoniveladora, trator
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de esteira, pá carregadeira, retroescavadeira e outros. Operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de
implementos, para realização de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento,
abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra, cultivo de solos
e outros; Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para
posicioná-la conforme as necessidades do serviço; Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da
máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e
materiais similares; Efetuar a remoção de terras o outros materiais, empilhando-os em caminhões para serem
transportados; Relatar em impresso próprio, os serviços executados pela máquina, para efeitos de controle; Abastecer os
dispositivos da máquina com produtos ou outras substâncias para distribuição no solo durante as operações; Controlar o
consumo de combustível e lubrificantes, para levantamento do custo do serviço, bem como para a manutenção adequada
da máquina; Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção;
Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos para assegurar seu bom
funcionamento durante a execução do serviço; Confeccionar caixas de retenção de águas pluviais nas estradas; Realizar
os testes necessários; Praticar as medidas de segurança recomendadas; Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e
informações de controle do trabalho; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de
sua área profissional.
Cargo: 108 – OPERADOR DE MOTOSSERRA
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar operações com a motosserra bem como avaliá-lo realizar limpeza do pé da
arvore; Realizar poda, derrubada, desgalhamento com motoserra e machado, traçamento e e enleiramento; Manusear
motoserra de acordo com as regras estabelecidas pela segurança do trabalho; Realizar manutenção necessária nos
equipamentos de trabalho: cunha, alavanca, fisga e trator com cabo de aço e outros; Regular os mecanismos da
motoserra, graduando-os de acordo com a grossura e a qualidade da madeira, para prepará-la para a operação de cerrar;
Acionar a motoserra, manipulando seus comandos de acordo com a técnica requerida, para cortar ou derrubar arvores e
arbustos; Adotar as medidas de segurança recomendadas para a operação de máquinas, para evitar possíveis acidentes;
Usar obrigatoriamente e adequadamente as EPIs; Zelar pela manutenção e limpeza dos materiais e ferramentas utilizadas
no serviço, guardando-os em locais adequados e em condições de uso; Dirigir veículos leves, mediante autorização
prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 109 – SERRALHEIRO
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços de serralheria: Executando serviços de instalação, criação e
montagens de peças de metais para obras, reformas e instalações, segundo orientações e especificações; Operar
equipamentos específicos da área de serralheria, tais como esmeril, serras de metais, soldas, cortadeiras, dobradeiras,
etc; Efetuar medições e esboços específicos; Montar peças e executar pequenas obras de perfuração, reboco e
acabamentos de paredes; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais
atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 110 – TRATORISTA
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”.
Atividades relacionadas ao cargo: Operar máquinas agrícolas, tratores e equipamentos móveis.operar guinchos,
guindastes, máquinas de limpeza de esgoto, máquinas agrícolas, tratores e outros para serviço de carregamento e
descarregamento de material, roçadas de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; Regular o peso e a bitola do trator,
graduando os dispositivos de conexão para a acoplagem dos implementos; Engatar as peças ao sistema mecanizado,
acionando os dispositivos do veículo para a execução dos serviços a que se destina; Fazer a manutenção dos
equipamentos e implementos utilizados, abastecendo o veículo, limpando e lubrificando seus componentes, para
conservá-los em condições de uso; Verificar periodicamente, nível de óleo, água de bateria, água do radiador, calibragem
de pneus, sistemas elétrico e de freio, comunicando ao departamento competente as irregularidades verificadas; Conduzir
o equipamento em velocidade compatível com o local e em obediência às normas de trânsito vigentes; Efetuar pequenos
reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; Acompanhar os
serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes
necessários; Anotar dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras
ocorrências; Recolher o equipamento ao pátio ao final de cada jornada de trabalho; Dirigir veículos leves, mediante
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas
correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 111 – AGENTE SANITÁRIO (DENGUE)
Requisito: Ensino Fundamental Completo.
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Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas inerentes à área de saúde da população. visitar domicílios
periodicamente; Orientar a comunidade para promoção da saúde; Rastrear focos de doenças especificas; Promover
educação sanitária e ambiental; Participar de campanhas preventivas; Incentivar atividades comunitárias; Promover
comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; Participar de reuniões profissionais; Rastrear focos de
doença especificas; Visitar o local do foco (casas, escolas, estabelecimentos comerciais, industrias e bairros); Verificar as
condições do local; Verificar fontes de risco; Checar informações; Informar aos órgãos competentes; Informar a
coordenação para acionar fiscalização sanitária; Coletar material e dados in loco para análise (água); Avaliar as áreas de
risco ambiental e sanitário; Orientar sobre o uso da água; Orientar para o tratamento e limpeza de caixa d'água ; Orientar
sobre a construção de fossa; Esclarecer sobre a disposição do lixo; Orientar sobre a coleta seletiva de lixo; Orientar a
família sobre condições de higiene; Manusear equipamento costal motorizado termo nebulizador (aspersor de inseticidas)
com peso aproximado de 20 kg. Executar tarefas administrativas necessárias. Buscar, receber, conferir, distribuir e ou
guardar o material de almoxarifado; Levar ao laboratório, material para exames complementares de diagnóstico e
tratamento; Zelar pela conservação e manutenção do material da unidade, comunicando à chefia os problemas existentes;
Organizar os arquivos, conforme sua especificações; Desenvolver atividades de educação sanitária a nível local; Efetuar
visitas domiciliares para levantamento de dados sociais conforme solicitação superior; Efetuar registro de coleta de
material para exames laboratoriais; Atender ao público (direto, ou por telefone), prestando informações solicitadas; Auxiliar
em rotinas administrativas que envolvam o atendimento a pacientes; Orientar, encaminhar e controlar visitantes;
Confeccionar relatórios as atividades desempenhadas; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das
demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 112 – OPERADOR DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA
Requisito: Ensino Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Instalar e operar equipamentos de iluminação e som: instalando, reparando e
operando equipamentos e sistemas elétricos, de iluminação e de som adaptando-os às exigências do espetáculo ou
apresentação; manejar equipamentos audiovisuais, operar equipamentos eletrônicos para gravação em fitas magnéticas,
filmes ou discos virgens; Afinanar e adaptar os refletores conforme esquema de iluminação; Operar os controles da mesa
de iluminação e de som, unidades fixas e móveis; Executar o roteiro de iluminação e verificando o funcionamento dos
equipamentos elétricos; Auxiliar sempre que necessário em montagens, produções ou em outros setores da Instituição;
Dar manutenção ou acompanhando manutenções externas nos equipamentos relativos a sua atividade; Pesquisar e criar
roteiro de iluminação e efeitos sonoros e fundos musicais, ao vivo ou gravado, para espetáculos e apresentações
diversas. Instalar auto-falantes e microfones nos locais apropriados, ligando os amplificadores por intermédio de
conectores elétricos, testando as instalações afim de apoiar a realização de eventos; Montar e instalar equipamentos de
sonorização, retroprojetores, slides e películas, videotape, videocassete e similares; Manter e conservar os equipamentos
sob sua responsabilidade; Executar pequenos trabalhos de manutenção da aparelhagem; Controlar a circulação dos
equipamentos, registrando sua movimentação em controle apropriado; Zelar pela própria segurança e segurança de
terceiros na execução de seu trabalho; Orientar os servidores que o auxiliem na execução de suas atribuições. Dirigir
veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 201 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requisito: Ensino Médio Completo e conhecimento em Informática.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar atividades administrativas em geral nas diversas áreas da instituição
envolvendo: suporte administrativo, trabalhos de digitação, emissão e preenchimento de documentos, guias, controles
diversos, organização de arquivos, conferência de documentação e contas, atendimento ao publico , recebimento,
expedição e distribuição de correspondência. receber, registrar, arquivar e encaminhar documentos; Redigir memorandos,
CI, ofícios e realizar cálculos de natureza diversos; Dar atendimento às solicitações de servidores e do público em geral;
Comandar e distribuir tarefas administrativas, quando autorizado; Preencher, quando necessário, requisições e
formulários; Controlar e requisitar material de expediente; Executar serviços de datilografia, digitação, copiando textos e
preenchendo quadros, tabelas, fichas e documentos diversos. Efetuar lançamentos simples em livros e registros; Atuar
em comissões administrativas;Organizar, manter e conservar documentos constantes do arquivo morto; Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir veículos leves, mediante
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas
correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 202 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Requisito: Ensino Médio Completo, curso na área e inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar tarefas auxiliares e de apoio ao Odontólogo e ao Técnico de Higiene Dental
em consultórios convencionais e clínicas. Ligar e desligar aparelhos e equipamentos; Agendar pacientes; Preencher e
anotar fichas clínicas; Auxiliar no atendimento ao paciente; Efetuar o preparo de bandeja e mesas; Realizar controle de
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placa e escovação supervisionada; Participar de atividades de educação e promoção a saúde; Fazer a esterilização,
desinfecção e limpeza de todos os instrumentais e equipamentos odontológicos; Preparar os pacientes para atendimento;
Instrumentar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental junto a cadeira operatória; Manipular substâncias restauradoras
e outros componentes químicos; Efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentais e materiais
odontológicos existentes; Revelar e montar radiografias intra-orais; Selecionar moldeiras; Realizar a profilaxia; Preencher
relatórios das atividades de serviços prestados; Organizar arquivos e fichários; Manter o controle e pedido de estoque de
todos materiais e instrumentais odontológicos; Orientar os pacientes sobre a higiene bucal; Manter a ordem e a limpeza
do ambiente de trabalho; Executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentos; Efetuar retirada
de ponto sutura; Fornecer dados para levantamentos estatísticos; Realizar registros e controles administrativos da
respectiva unidade de trabalho, conforme orientação, bem como elaborar e confeccionar correspondências internas e
externas; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir
veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 203 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Requisito: Ensino Médio Completo, curso de Auxiliar de Enfermagem e Inscrição no COREN – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas relacionadas com os serviços de enfermagem, sob supervisão do
Enfermeiro; executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e acompanhamento
de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos; Preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos
prescritos; Orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos;
Recepcionar os pacientes e colher dados iniciais do paciente, tais como sintomas da patologia e controlar sinais vitais,
verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial; Manter o controle, manutenção, organização e assepsia
do material e do ambiente de trabalho; Manter controle e atualização das informações, a partir de formulários próprios e
de acordo com as regras pré-estabelecidas; Realizar registros e controles administrativos da respectiva unidade de
trabalho, conforme orientação, bem como elaborar e confeccionar correspondências internas e externas, através de
equipamentos disponíveis à unidade em que serve; Realizar trabalho de campo, conforme programas municipais;
Entrevistar, cadastrar e orientar a comunidade, através de formulário e informações padronizados; Fornecer dados para
levantamentos estatísticos; Executar atividades básicas de saúde, tais como: pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia,
curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou parenteral, conservação e aplicação de
vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e
esterilização de materiais; Injeção; Curativo; Hidratação; Entrega de medicamentos, sob orientação e supervisão,
conforme regulamentação profissional; Recepcionar, triar e efetuar orientações aos pacientes e encaminhamentos
pertinentes; Cadastrar, manter, registrar e controlar informações e ocorrências referentes à sua atividade; Organizar e
controlar a desinfecção e esterilização dos equipamentos, materiais, instrumentos e local de trabalho; Atuar e participar
em ações educativas e suas atividades; integrando equipes de programação e de ações assistências de enfermagem ou
de equipes de programação e de ações assistenciais de enfermagem ou de equipes de trabalho pertinentes, sob
supervisão do enfermeiro; Participar de ações de vigilância epidemiológica; atuando em atividades de atendimento e
programas de saúde (Pré-Natal, Puericultura, Hipertensão, Diabetes, entre outros), conforme especificações; Participar
das ações de vigilância epidemiológica, coletando e remetendo notificações, efetuando bloqueios, auxiliando na
investigação e no controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; Realizar visitas domiciliares, para
atendimento de primeiros socorros, educação sanitária e convocação de usuários faltosos; Desenvolver ações educativas
junto a comunidade; Fornecer dados para levantamentos estatísticos; Preencher e colaborar na elaboração de relatórios
de atividades e escalas de serviços, lançando dados de produção e registrando tarefas executadas para controle de
atendimento; Executar atendimento básico de enfermagem junto ao paciente internado (banho de leito, higiene bucal,
acompanhamento de alimentação, verificação de SSVV e controle, punção venosa, curativo, controle diurese, controle
drenagem, controle aspiração orofaringeo, coleta de material laboratorial), sob orientação e supervisão; Realizar entrega
de medicamentos, coleta de exame laboratorial, etc.), sob orientação e supervisão, conforme regulamentação profissional
recepcionando e triando pacientes e efetuando orientações e encaminhamentos pertinente; Comunicar ao médico ou
enfermeiro-chefe as ocorrências do estado do paciente, havidas na ausência do médico; Controlar faltosos, organizando
cadastro, visitando residências e conscientizando pacientes e comunicando-os dos riscos da descontinuidade e da
necessidade de seqüência do tratamento; Controlar medicamentos e vacinas, efetuando levantamento de necessidade,
verificando condicionamento, solicitando suprimento, acompanhamento a distribuição, conforme prescrição médica e
elaborando relatórios de consumo; Receber o plantão, ouvindo e informando sobre a evolução do serviço e do estado do
paciente; Coletar e preparar material para exame de laboratório, obedecendo determinação superior; Efetuar higiene
pessoal de pacientes, executando os demais procedimentos necessários à manutenção do asseio individual; Efetuar
higiene de ambientes, desinfetando locais, organização de armários, arrumação de leitos e recolhendo roupas utilizadas;
Auxiliar na vigilância dos pacientes, atendendo chamadas de campainhas, bem como, acompanhar e auxiliar na
movimentação, deambulação e transporte; Manter organizado o setor de trabalho, procedendo a limpeza, assepsia de
instrumentos e equipamentos; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 204 – EDUCADOR INFANTIL
Requisito: Formação de Magistério em Nível Médio, na modalidade Normal ou equivalente.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar atividades de educação infantil de crianças de até seis anos:
desenvolvendo, conforme a idade, projeto pedagógico definido pela Instituição; desenvolver a auto-estima e a segurança
emocional das crianças; promover atividades que atendam as necessidades básicas das crianças no campo afetivo,
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social e intelectual; estimular a comunicação da criança nas suas mais diversas manifestações corporal, musical, plástica,
verbal e escrita; Planejar, realizar e avaliar atividades que propiciem o desenvolvimento integral e harmonioso da criança;
Elaborar planos semanais de atividades e entregá-las à orientação pedagógica ou direção, conforme especificação da
unidade; Responsabilizar-se pela conservação do material pedagógico; Atualizar registros sob sua responsabilidade;
Administrar somente medicamentos solicitados, por escrito, pelo responsável da criança ou pelo médico; Prestar primeiros
socorros, sempre que necessário, seguindo criteriosamente a orientação do médico; Participar das atividades de
educação infantil junto à família; Manter organizadas as salas de atividades; Distribuir, ordenar e zelar pelo material
pedagógico utilizado em salas de atividades; Orientar e realizar junto às crianças as atividades de higiene, alimentação e
cuidados gerais/ desenvolvendo atividades preestabelecidas junto às crianças; Coordenar e orientar atividades livres no
pátio. Orientar, verbalmente ou por escrito, usuários, fornecedores e colaboradores diversos, sobre atividades rotineiras
de seu setor; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir
veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 205 – EDUCADOR SOCIAL
Requisito: Ensino Médio Completo e conhecimentos em Informática.
Atividades relacionadas ao cargo: Atuar em atividades de assistência aos programas, projetos e serviços, relativos à
área de educação social: Auxiliando na identificação da realidade e necessidade própria de cada indivíduo, programando
e desenvolvendo atividades lúdicas, recreativas, artesanais, culturais e pedagógicas, visando suprir necessidades
fundamentais do indivíduo, tais como: Saúde, escola, lazer, profissionalização, cultura e convívio social, articulando com a
rede de serviços; Auxiliar na execução de atividades visando o estabelecimento de vínculos afetivos e em padrão de
convívio grupal, solidário, familiar e comunitário, conforme programas, projetos e serviços vigentes; Abordar e busca ativa
de indivíduos nos territórios, no qual se identifiquem as incidências de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e
adolescentes, situação de rua, dentre outras. A abordagem tem caráter educativo e seu público alvo compreende
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou
sobrevivência. Auxiliar na observação, registro e auxilio e desenvolvimento da criança, adolescente, família e comunidade
através de atendimento individual e/ou grupal, respeitando suas necessidades e aspirações, num processo de decisão
conjunta; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua
responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 301 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisito: Ensino Médio Completo, curso Técnico em Enfermagem e Inscrição no COREN – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas relacionadas com os serviços de enfermagem, sob supervisão do
Enfermeiro; executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e acompanhamento
de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos; Preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos
prescritos; Orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos;
Recepcionar os pacientes e colher dados iniciais do paciente, tais como sintomas da patologia e controlar sinais vitais,
verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial; Manter o controle, manutenção, organização e assepsia
do material e do ambiente de trabalho; Manter controle e atualização das informações, a partir de formulários próprios e
de acordo com as regras pré-estabelecidas; Realizar registros e controles administrativos da respectiva unidade de
trabalho, conforme orientação, bem como elaborar e confeccionar correspondências internas e externas, através de
equipamentos disponíveis à unidade em que serve; Realizar trabalho de campo, conforme programas municipais;
Entrevistar, cadastrar e orientar a comunidade, através de formulário e informações padronizados; Fornecer dados para
levantamentos estatísticos; Executar atividades básicas de saúde, tais como: pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia,
curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou parenteral, conservação e aplicação de
vacinas, aplicação de teste de reação imunológica, coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e
esterilização de materiais; Injeção; Curativo; Hidratação; Entrega de medicamentos, sob orientação e supervisão,
conforme regulamentação profissional; Recepcionar, triar e efetuar orientações aos pacientes e encaminhamentos
pertinentes; Cadastrar, manter, registrar e controlar informações e ocorrências referentes à sua atividade; Organizar e
controlar a desinfecção e esterilização dos equipamentos, materiais, instrumentos e local de trabalho; Atuar e participar
em ações educativas e suas atividades; Integrar equipes de programação e de ações assistências de enfermagem ou de
equipes de programação e de ações assistenciais de enfermagem ou de equipes de trabalho pertinentes, sob supervisão
do enfermeiro; Participar de ações de vigilância epidemiológica; Atuar em atividades de atendimento e programas de
saúde (Pré-Natal, Puericultura, Hipertensão, Diabetes, entre outros), conforme especificações; Participar das ações de
vigilância epidemiológica, coletando e remetendo notificações, efetuando bloqueios, auxiliando na investigação e no
controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; Realizar visitas domiciliares, para atendimento de
primeiros socorros, educação sanitária e convocação de usuários faltosos; Desenvolver ações educativas junto a
comunidade; Fornecer dados para levantamentos estatísticos; Preencher e colaborar na elaboração de relatórios de
atividades e escalas de serviços, lançando dados de produção e registrando tarefas executadas para controle de
atendimento; Executar atendimento básico de enfermagem junto ao paciente internado (banho de leito, higiene bucal,
acompanhamento de alimentação, verificação de SSVV e controle, punção venosa, curativo, controle diurese, controle
drenagem, controle aspiração orofaringeo, coleta de material laboratorial), sob orientação e supervisão; Realizar entrega
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de medicamentos, coleta de exame laboratorial, etc.), sob orientação e supervisão, conforme regulamentação profissional
recepcionando e triando pacientes e efetuando orientações e encaminhamentos pertinente; Comunicar ao médico ou
enfermeiro-chefe as ocorrências do estado do paciente, havidas na ausência do médico; Controlar faltosos, organizando
cadastro, visitando residências e conscientizando pacientes e comunicando-os dos riscos da descontinuidade e da
necessidade de seqüência do tratamento; Controlar medicamentos e vacinas, efetuando levantamento de necessidade,
verificando condicionamento, solicitando suprimento, acompanhamento a distribuição, conforme prescrição médica e
elaborando relatórios de consumo; Receber o plantão, ouvindo e informando sobre a evolução do serviço e do estado do
paciente; Coletar e preparar material para exame de laboratório, obedecendo determinação superior; Efetuar higiene
pessoal de pacientes, executando os demais procedimentos necessários à manutenção do asseio individual; Efetuar
higiene de ambientes, desinfetando locais, organização de armários, arrumação de leitos e recolhendo roupas utilizadas;
Auxiliar na vigilância dos pacientes, atendendo chamadas de campainhas, bem como, acompanhar e auxiliar na
movimentação, deambulação e transporte; Manter organizado o setor de trabalho, procedendo a limpeza, assepsia de
instrumentos e equipamentos; Executar outras tarefas correlatas ao cargo. Assistir ao enfermeiro: no planejamento,
programação, orientação, operacionalização e supervisão das atividades e cuidados em assistência de enfermagem; Na
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; Prestar cuidados de Enfermagem, atuando
na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica; Na prevenção
e no controle sistemático da infecção hospitalar; Na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que possam ser
causados a pacientes durante a assistência de saúde; Na execução dos programas e atividades de assistência integral à
saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, e de programas de higiene
e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades de
assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro; Integrar a equipe de saúde, participando das
atividades de assistência integral e saúde do individuo; Colaborar no desenvolvimento de programas educativos, atuando
no ensino de pessoal auxiliar de atividades de enfermagem e na educação de grupos da comunidade; Auxiliar nas
pequenas cirurgias, coleta de preventino, puericultura, agendamento de consultas, preenchimento de fichas de pacientes,
inalações, realização de eletrocardiogramas; Acompanhar grupos de apoio; Coletar dados e informações junto a
pacientes e seus familiares, realizando visitas e entrevistas, para subsidiar a elaboração do plano de assistência de
enfermagem; Auxiliar nos exames admissionais, periódicos e demissionais, sob supervisão do Enfermeiro; Fazer controle
de perícias através de arquivamento; Verificar e controlar equipamentos e instalações da unidade, comunicando ao
responsável; Executar outras tarefas correlatas, sob supervisão do Enfermeiro; Atuar, na qualidade de instrutor de
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização
superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das
demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais
atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 302 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Requisito: Ensino Médio Completo, curso Técnico em Higiene Dental e Inscrição no CRO – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico sob a supervisão do
odontológo. Receber o paciente, preencher a ficha e acomodá-lo na cadeira; Efetuar exame de placa, sangramento
gengival e registro; Efetuar revelação de placa e higiene bucal supervisionada; Efetuar a remoção de depósitos coronários
e polimento coronário; Efetuar a aplicação de selantes, aplicação de tópica de fluoretos, aplicação de cariostático e
remineralização de manchas brancas, mediante orientação do odontólogo; Confeccionar material educativo; Colaborar
nos programas educativos de saúde bucal; Colaborar nos levantamento e estudos epidemiológicos como coordenador,
monitor e anotador; Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamentos das doenças
bucais; Participar do treinamento de atendentes de consultórios dentários; Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos
atendentes de consultórios dentários; Responder pelas atividades administrativas da clínica; Efetuar a esterilização,
desinfecção e limpeza de todos os instrumentais e equipamentos odontológicos; Fazer a demonstração de técnicas de
escovação; Proceder a limpeza e a assepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; Realizar a remoção de
indutos, placas e cálculos supra-gengivais; Executar a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental;
Condensar, inserir, e polir material restaurador em cavidades previamente preparadas pelo odontólogo; Polir
restaurações; Fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais; Realizar teste de vitalidade pulpar; Instrumentar o
odontólogo; Manipular substâncias restauradoras e outras substâncias químicas; Remover suturas; Confeccionar
modelos; Preparar moldeiras; Efetuar pedidos de materiais e instrumentais; Efetuar o controle de estoque (quantidade e
validade); Efetuar a manutenção e conservação de equipamentos, materiais e instrumentos existentes na clínica;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 303 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Requisito: Ensino Médio Completo e curso Técnico em Informática.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar programas e serviços de informática; orientar os usuários internos de
equipamentos e sistemas de informática; Zelar pela limpeza e manutenção de equipamentos de informática; Promovendo
manutenções e ajustes dos sistemas e instalações e reparos de equipamentos, conforme procedimentos padronizados ou
sob orientação superior. Elaborar manuais para sistema informatizado; Elaborar planilhas eletrônicas para as mais
diversas aplicações; Criar programas aos diversos departamentos, conforma a necessidade; Elaborar mala-direta com o
editor de textos Word; Instalar e configurar software; Desenvolver apostilas na área de informática; Prestar atendimento
individual a crianças e adolescentes, conforme a necessidade; Assistir ao usuário de computador, realizando treinamento,
individual ou em equipe de servidores para novos sistemas; Solucionar problemas, através de alternativas práticas e
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eficazes, e no caso de impossibilidade de solução, contatando o analista ou empresa responsável pelo sistema; Elaborar
e executar programas de orientação, conscientização e racionalização do uso dos equipamentos, insumos e sistemas e
informática; Elaborar manuais de operacionalização de sistemas; Coletar necessidades apontadas pelos usuários para
desenvolvimento de novos sistemas ou sub-sistemas; Auxiliar os demais profissionais da sua área; Elaborar as minutas
de leis e regulamentos competentes. Ministrar aulas de informática; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 304 – TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Requisito: Ensino Médio Completo, curso Técnico em Laboratório e Inscrição no CRF - PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar, sob supervisão, trabalhos técnicos de laboratórios relacionados com
dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral; realizar ou orientar exames, testes de cultura
e microorganismo, através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios para possibilitar o diagnóstico,
tratamento ou prevenção de doenças; Executar tarefas referentes à realização de análises, coletando e/ou preparando
materiais, soluções, reagentes, meios de cultura, cálculos, tabulação de dados, testes, exames e análises, seguindo
orientação superior; Proceder a coleta e execução e análise de exames de laboratório, tratando as amostras através de
aparelhagens e reagentes adequados; Coletar e preparar amostras e matéria prima para serem utilizados conforme
instruções; Registrar e arquivar cópias de resultados dos exames; Auxiliar ou efetuar a montagem e desmontagem de
equipamentos simples de laboratório, conforme instruções recebidas; Operar, calibrar e verificar o funcionamento de
aparelhos; Manipular substâncias químicas como acídos, bases, sais e outras, para obter reativos necessários à
realização de testes, análise e provas de laboratórios; Participar da realização de exames anátomo-patológico, ajudando a
preparar amostras, fixar e cortar o tecido orgânico, para possibilitar a leitura microscópica e o diagnóstico laboratoriais;
Participar na elaboração de exames coprológicos, auxiliando na análise da forma, consistência, cor e cheiro das amostras
das fezes; Participar da realização de exames de urina de vários tipos, para subsidiar o diagnóstico de deonças; Ajudar na
execução de exames sorológicos, hematológicos, dosagens bioquímicas e liquor em amostras de sangue e a exame
bacterioscópicos e bacteriológicos de escarro, pús e outras secreções, empregando técnicas apropriadas; Auxiliar na
realização de exames do liquido céfaloraquidiano, efetuando reações colóides e químicas, para possibiliatar a contagem
de celulas, identificação de bactérias e o diagnóstico de laboratório; Interpretar os resultados dos exames, análises e
testes, baseando-se nas tabelas cientificas, para elaboração dos laudos médicos e a conclusão dos dignósticos clínicos;
Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, anotando e reunindo resultados e
informações, para possibilitar consultas por outros órgãos; Fazer a classificação e a seleção deo sangue dos doadores e
receptores; preparar, limpar e esterilizar materiais, instrumentos e aparelhos, procedendo a desinfecção de utensílios,
pias, bancadas e demais instalações do laboratório; Listar, prover e manter o estoque de vidrarias e materiais de consumo
necessários ao laboratório; Proceder a rotulação e embalagem de vidros, ampolas e similares; Auxiliando nas análises de
materiais coletados, seguindo orientação superior; Zelando pela assepsia e conservação de equipamentos e instrumentos
utilizados nos exames de laboratórios; Realizar registros e controles administrativos da respectiva unidade de trabalho,
conforme orientação bem como elaborar e confeccionar correspondências internas e externas. Desenvolver atividades
técnicas de laboratório, realizando exames através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para
possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças. Efetuar a coleta de material, empregando as técnicas
e os instrumentos adequados; Manipular substâncias químicas, físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações,
para a realização dos exames requeridos; Realizar exames hematológicos, coprológicos, de urina e outros, aplicando
técnicas específicas e utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos;
Registrar resultados dos exames em formulários específicos, anotando os dados e informações relevantes, para
possibilitar a ação médica; Orientar e supervisionar seus auxiliares, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos;
Zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Controlar o material de consumo do laboratório, verificando o nível
de estoque para, oportunamente, solicitar ressuprimento; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de
sua área profissional.
Cargo: 305 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Requisito: Ensino Médio Completo e curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Atividades relacionadas ao cargo: Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e
causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, para garantir a integridade dos servidores; Inspecionar locais,
instalações e equipamentos coletivos e individuais, observando as condições de trabalho e segurança, verificando as
exigências legais próprias para determina e identificar fatores e riscos de acidentes; Estabelecer normas e dispositivos de
segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para
prevenir acidentes; Recomendar, fiscalizar e controlar a distribuição e utilização dos equipamentos de proteção individual;
Inspecionar os pontos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de
proteção contra incêndios, recomendando a manutenção, substituição e modificação dos equipamentos a fim de mantêlos em condições de utilização; Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, para propor a
reparação ou renovação do equipamento de extinção de incêndios e outras medidas de segurança; Investigar acidentes
ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis; Manter
contatos com os serviços médico e social da empresa ou de outra instituição, utilizando os meios de comunicação oficiais,
para facilitar o atendimento necessário aos acidentados; Registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários
próprios e elaborando estatísticas de acidentes, para obter subsídios destinados à melhoria das medidas de segurança;
Instruir os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de
acidentes, ministrando palestras e treinamento, para que possam agir acertadamente em casos de emergência;
Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de
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cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; Participar de reuniões sobre segurança
no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto; Apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de
segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente; Auxiliar no acompanhamento da evolução do tratamento
terapêutico dos acidentados do Município, fechando as CATs quando da alta desses pacientes, conforme orientação do
profissional competente; Indicar formação de Junta Médica para os acidentados, quando solicitado; Instruir processos
referentes a Acidentes de Trabalho; Fazer relatórios e outras tarefas afins; Realizar treinamento na área de atuação,
quando solicitado; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante
participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos e sistemas de informática e
outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Dirigir veículos leves, mediante autorização
prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais,
máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Realizar levantamentos de áreas
insalubres e de periculosidade, recomendando as providências necessárias; Promover campanhas preventivas e
educativas; Participar dos trabalhos desenvolvidos pela CIPA e dos programas de divulgação da engenharia de
segurança através da SIPAT; Manter controle estatístico dos acidentes de trabalho ocorridos com os servidores
municipais; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 306 – TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Requisito: Ensino Médio Completo e curso Técnico em Vigilância Sanitária.
Atividades relacionadas ao cargo: Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos,
cosméticos, saneantes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e
profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da População; identificar os problemas de saúde
comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneantes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses,
condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da
População; Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos e
serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle
sanitário dos alimentos e das principais zoonoses; Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais
de interesse da vigilância sanitária; Classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico;
Promover a participação de grupos da população (associação de bairros, entidades representantes e outros) no
planejamento, controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária; Participar de programação de atividades de
inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades
definidas; Participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância
sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneantes, domissanitários e correlatos); Realizar levantamento
de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas por
alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos; Realizar e/ou
acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em
estabelecimentos alimentares e outros de interesse da Vigilância Sanitária; Auxiliar na inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal; Realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de
análise fiscal, surtos e controle de rotina; Participar da criação de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de
doenças veiculadas por alimento e zoonoses; Participar da investigação epidemiológica de doenças veiculadas por
alimentos e zoonoses; Aplicar, quando necessário medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações,
infrações e apreensões); Orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos
autos/termos; Validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das
condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; Participar da avaliação dos resultados das atividades
desenvolvidas e do seu redirecionamento; Participar na promoção de atividades de informações de debates com a
população, profissionais e entidades representantes de classe sobre temas da vigilância sanitária; Executar atividades
internas administrativas relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao público; Emitir relatórios
técnicos e/ou pareceres relativos a sua área de atuação; Efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos,
comerciais e industriais verificando as condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de
água, instalações sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e condições de
asseio; Inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para assegurar
as medidas profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás; Vistoriar estabelecimentos de saúde,
salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de higiene, data de vencimento de medicamentos e registro
psicotrópicos; Coletar para análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados a saúde; Entregar
quando solicitado, notificações e correspondências diversas; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência
de sua área profissional.
Cargo: 401 – ADVOGADO
Requisito: Ensino Superior em Direito e registro na OAB - PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar assistência jurídica ao município, representando-o judicial ou
extrajudicialmente. elaborar defesas e petições judiciais, visando à promoção dos interesses públicos e a adequação dos
atos administrativos à legislação aplicada; Apurar as informações, compilando os elementos necessários e procedimentos
cabíveis aos objetivos municipais; Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, do chefe do poder
executivo e da Fazenda Pública Municipal, nos feitos em que estes façam parte; Prestar assessoramento jurídico às
unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos de interesse da Administração Pública, através
de pesquisa da legislação, jurisprudência, doutrina e demais dispositivos legais;Emitir pareceres singulares ou relatar
pareceres coletivos; Estudar e minutar leis, decretos, portarias, contratos, termos de compromissos e responsabilidade,
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convênios, escrituras e outros atos; Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das
unidades interessadas; Efetuar cobrança judicial da dívida ativa; Promover desapropriações, de forma amigável ou
judicial; Assistir a prefeitura nas negociações de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou
privadas; Estudar os processos de transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, examinando
toda a documentação concernente a transação; Exarar pareceres em contratos licitações, convênios, aposentadorias,
pensões, sindicâncias e em solicitações das secretarias; Acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas,
trabalhistas, mandados de segurança, recursos em geral, petições em processos, processos administrativos e audiências;
Elaborar informações e mandados de segurança promovidos contra atos da Administração Pública Municipal;
Responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias a execução das atividades próprias do cargo; Prestar atendimento
aos contribuintes; Ficar a disposição da Procuradoria Geral do Município que poderá lhe atribuir outras tarefas correlatas
ao cargo para eficiência da sua área profissional; Assessoramento jurídico, inclusive a Defensoria Pública do Município.
Cargo: 402 – ANALISTA DE SISTEMAS
Requisito: Ensino Superior na área.
Atividades relacionadas ao cargo: Criar desenvolver, avaliar, manter e implementar sistemas de informática:
Detectando as necessidades institucionais; Elaborando e apresentando soluções técnicas viáveis, contendo a estrutura e
características do sistema; Zelando pela manutenção e atualização dos sistemas existentes, da respectiva documentação,
visando sua otimização; Emitir pareceres sobre aquisição de novos softwares e equipamentos; Orientando os demais
profissionais da área sobre procedimentos para otimização dos recursos de informática. executar tarefas inerentes à área
de análise e programação de sistemas. Especificar, implantar e dar manutenção a sistemas, desenvolver programas
utilitários ou sub-rotinas específicas; Estudar novas técnicas de programação e recursos para os sistemas; Elaborar e
apresentar projetos de sistemas, estudando a viabilidade técnica, soluções técnicas viáveis e econômica para
implantação, em conjunto com o usuário; Entrevistar os usuários com finalidade de obter todas as informações possíveis
a respeito dos sistemas, visando dotá-lo destas características, buscando sempre um melhor desempenho; Definir a
lógica dos processos pertencentes ao sistema; Padronizar a codificação dos programas estabelecendo normas para o
desenvolvimento das rotinas; Definir os fluxogramas dos sistemas, estabelecendo os objetivos; Estabelecer critérios para
o desenvolvimento, manutenção de sistemas de cunho administrativo determinando os prazos de execução para cada
atividade; Analisar as necessidades de upgrade (atualização) em sistemas existentes, aquisição de novos softwares e
equipamentos; Manter contatos com os responsáveis por órgãos participantes ou usuários de sistemas de cunho
administrativo, fazendo o relacionamento técnico e analisando os problemas encontrados para caracterizar e dimensionar
os trabalhos necessários; Planejar, especificar e desenhar documentos de entrada e relatórios de saída de computador;
Elaborar programas de computador, determinando os equipamentos e métodos computacionais para seu processamento;
Supervisionar constantemente os sistemas sob sua responsabilidade, verificando se os mesmos estão atendendo
satisfatoriamente os usuários; Acompanhar a implantação dos sistemas, executando inúmeros testes simulados, até que
os mesmos estejam confiáveis;atualizar-se sobre novas linguagens de programação e sistemas operacionais lançados no
mercado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.

Cargo: 403 – ARQUITETO
Requisito: Ensino Superior em Arquitetura e Inscrição no CREA – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar e dirigir projetos arquitetônicos e de urbanização: estudando características
e preparando programas e métodos de trabalho; especificando os recursos necessários para permitir a construção e
manutenção das obras e áreas urbanas. analisar, orientar, elaborar e fiscalizar a execução projetos arquitetônicos,
paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a sua execução. Consultar outros profissionais e
especialistas para discutir sobre o arranjo geral das estruturas ou da região e a distribuição dos diversos equipamentos,
com vistas ao equilíbrio técnico funcional do conjunto; Prestar assistência técnica às obras em construção, mantendo
contato contínuo com os profissionais responsáveis pelo andamento das mesmas, para assegurar a coordenação de
todos os aspectos do projeto e a observância às normas e especificações; Planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos de
reformas e reparos de edifícios e outras obras arquitetônicas; Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis e áreas
urbanas, arbitramento, emitindo laudos e pareceres técnicos. Projetar, orientar e supervisionar a construção de próprios
públicos, obras urbanísticas e de caráter artístico. Projetar e coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos das obras
civis executadas pela Administração. Coordenar, organizar e executar diretrizes básicas, visando à expansão e ocupação
racional do espaço físico-urbano do Município. Analisar propostas arquitetônicas, observando tipo, dimensões, estilo de
edificação, bem como custos estimados e materiais a serem empregados, duração e outros detalhes do empreendimento,
para determinar as características essenciais à elaboração do projeto; Planejar as plantas e edificações do projeto,
aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e específicos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais
dentro do espaço físico determinado; Elaborar o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e
obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do local, para os trabalhos de
construção ou reforma de conjuntos urbanos, edificações, parques, jardins, áreas de lazer e outras obras; Elaborar,
executar e dirigir projetos de urbanização, planejando, orientando, especificando os recursos necessários para permitir a
construção e manutenção das obras e áreas urbanas; Controlando a construção de áreas urbanas, parques de recreação
e centros cívicos, para possibilitar a criação e o desenvolvimento ordenado de zonas industriais, urbanas e rurais no
Município; Preparar esboços de mapas urbanos, indicando a distribuição das zonas industriais, comerciais e residenciais
e das instalações de recreação, educação e outros serviços comunitários, para permitir a visualização das ordenações
atual e futura do Município; Elaborar, executar e dirigir projetos paisagísticos, analisando as condições e disposições dos
terrenos destinados a parques e outras zonas de lazer, zonas comerciais, industriais e residenciais, edifícios públicos e
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outros, para garantir a ordenação estética e funcional da paisagem do Município; Estudar as condições do local a ser
implantado um projeto paisagístico, analisando o solo, as condições climáticas, vegetação, configuração das rochas,
drenagem e localização das edificações, para indicar os tipos de vegetação mais adequados ao mesmo, conforme a
vocação ambiental do município; Preparar previsões detalhadas das necessidades da execução dos projetos,
especificando e calculando materiais, mão-de-obra, custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os
recursos indispensáveis à implantação do mesmo; Participar da fiscalização das posturas urbanísticas; Analisar projetos
de obras públicas e particulares, de loteamentos, desmembramento e remembramento de terrenos; Analisar processos e
dar pareceres em projetos de loteamento de acordo com a legislação específica; Realizar estudos e elaborar projetos,
objetivando a preservação do patrimônio histórico do Município; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de
sua área profissional.
Cargo: 404 – ASSISTENTE SOCIAL
Requisito: Ensino Superior em Serviço Social e Inscrição no CRESS – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Elaborar, implementar, executar e avaliar planos, projetos e políticas do âmbito de
atuação de Serviço Social: Encaminhando providências e prestando orientação social a indivíduos, grupos e diferentes
segmentos da população, inclusive aquelas relativas à identificação de recursos e à utilização eficaz dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direito. efetuar levantamentos de dados para identificar problemas sociais de grupos
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais;
Elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; Elaborar ou
participar na elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene e saneamento;
Planejar, executar, administrar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a implantação, manutenção a
ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário; Prestar orientação social e providências a indivíduos,
grupos e diferentes seguimentos da população, inclusive aquelas relativas à identificação de recursos e à utilização eficaz
dos mesmo no atendimento e na defesa de seus direitos; Realizar estudos e pesquisas sócio econômicas, tendo em vista
o conhecimento das características da cada comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde
correspondam às reais necessidades da população, no âmbito individual, familiar e social, possibilitando alternativas de
intervenção; Organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; Orientar comportamento de grupos
específicos de pessoas, face a problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros;
Possibilitar condições que permitam a representação popular junto às unidades de saúde, objetivando a participação
comunitária; Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; Prestar assistência
no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos,
preparando-os e encaminhando-os às entidades competentes para atendimento; Manter contato com entidades e órgãos
comunitários, com a finalidade de obter recursos para a população, encaminhando para atendimento; Assessorar
tecnicamente entidades assistências, orientando-as através de treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções
básicas de alimentação, higiene e saúde; Participar de equipe multi-profissional na área instrumental e programática da
instituição, de planejamento, implantação e acompanhamento de programas e projetos para a sistematização da saúde e
do bem estar social; Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades,
promovendo análise das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visem a maximização da saúde e do bem
estar social; Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na comunidade e encaminhar os
usuários à entidades assistências do município e região; Garantir o atendimento integral do SUS nos serviços de saúde
que o município não oferece, através de liberação de passagens e ambulância pelo processo de tratamento fora de
domicilio; Viabilizar assistência plena ao usuário do sistema único de saúde; Prestar atendimento e assistência a
servidores municipais; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 405 - BIBLIOTECÁRIO
Requisito: Ensino Superior em Biblioteconomia e Inscrição no CRB – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos às atividades
biblioteconômicas: desenvolvendo e mantendo sistemas de catalogação, classificação, referencia, conservação e
restauração do acervo bibliográfico e multimeios.planejar, implementar e executar atividades de extensão cultural;
Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico e multimeios; Acompanhar os trabalhos de encadernação e
restauração de livros e demais documentos, dando orientação técnica às pessoas que executam as tarefas para
assegurar a conservação do acervo. Organizar, dirigir e executar serviços de seleção, classificação, registros, guarda e
conservação de documentos, livros, mapas e publicações pertencentes ao acervo bibliográfico municipal. Planejar,
coordenar ou executar a seleção, o registro, a catalogação, conservação, restauração e a classificação de livros,
multimeios e publicações diversas do acervo da Biblioteca, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e
recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; Selecionar, registrar e analisar artigos de jornais,
periódicos, capítulos de livros e informações de especial interesse para o Município, indexando-os de acordo com o
assunto, para consulta ou divulgação aos interessados; Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas
apropriadas ou processos mecanizados, coordenando sua etiquetação e organização em estantes, para possibilitar o
armazenamento, a busca e a recuperação de informações de caráter geral ou específico e coloca-las à disposição dos
usuários; Estabelecer, mediante consulta aos órgãos de ensino e à própria comunidade, critérios de aquisição e permuta
de obras literárias, tendo em vista sua utilização pelos alunos dos estabelecimentos de ensino do Município; Promover
campanhas de obtenção gratuita de obras para a Biblioteca; Elaborar e executar programas de incentivo ao hábito da
leitura junto à população e aos alunos da rede municipal de ensino; Organizar e manter atualizados os registros e os
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controles de consultas e consulentes; Atender às solicitações dos leitores e demais interessados, indicando bibliografias e
orientando-os em suas pesquisas; Elaborar relatórios mensais, anuais e outros levantamentos dos serviços executados
pela Biblioteca; Controlar a devolução de livros, revistas, folhetos e outras publicações nos prazos estabelecidos;
Organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos, federações, associações, centros de documentação e a outras
bibliotecas, para tornar possível a troca de informações e material bibliográfico; Elaborar pareceres, informes técnicos e
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Executar outras tarefas correlatas ao cargo
para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 406 – BIOQUÍMICO
Requisito: Ensino Superior em Farmácia com habilitação em bioquímica e registro no Conselho Regional de Farmácia.
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar tarefas inerentes à área de análises clínicas. programar, orientar, executar,
supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais; Orientar a correta utilização e
manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de acordo com normas de higiene e segurança para garantir a
qualidade do serviço; Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando
na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; Realizar estudos de pesquisas
microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas relativas à quaisquer substâncias ou produto que interesse a
saúde pública; Participar da previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos opinando tecnicamente na
aquisição dos mesmos; Assessorar a elaboração de projetos de construção e montagem de área específicas; Participar
de equipes multidisciplinares no planejamento, elaboração e controle de programas de saúde pública; Realizar tarefas
inerentes à área de análises clínicas e propor outras atividades que contribuam para a eficiência de seu trabalho;
Desenvolver, realizar e interpretar a rotina de todos os setores laboratoriais (bioquímica, imunologia, microbiologia,
hematologia, clínica-hematologia, parasitologia, bacteriologia e urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de
técnicas específicas para complementar o diagnóstico de doenças) ; Coletar amostras de material e prepará-la para
análise, segundo a padronização; Manter controle de qualidade de insumos de natureza biológica, física, química e outros
no setor laboratorial; Orientar, supervisionar e controlar os auxiliares e técnicos de laboratório quanto ao desempenho das
suas funções e o processo produtivo, planejando, programando e avaliando todas as atividades de atuação na área;
Preparar boletins informativos com a finalidade de fornecer subsídios para a classe médica; Dar pareceres sobre a
compra de materiais e equipamentos laboratoriais, fornecendo as especificações técnicas necessárias; Preparar
reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros, para aplicação em análises clínicas; Orientar e supervisionar a
coleta de materiais biológicos nas unidades de saúde; Identificar os principais problemas veiculadas, necessidades, as
opiniões, problemas da população relacionadas ao controle de produtos e serviços de interesse da saúde, relacionandoos com as condições de vida da população; Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos de interesse da
saúde; Realizar levantamento de produtos e serviços de interesse da saúde, disponível e de maior demanda, bem como
identificar os hábitos de consumo da população; Classificar os estabelecimentos e os produtos alimentares segundo
critérios de risco epidemiológico; Programar atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos prestadores de
serviços de saúde, segundo prioridades definidas; Participar da programação das atividades de colheita de amostras;
Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotina emergênciais nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde e
outros estabelecimentos de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas usando-se em conta os
pontos críticos de controle; Realizar a colheita de amostra de alimentos, com fins de análises fiscal, de controle de rotina;
Aplicar, quando necessário, medidas indicadas para a melhoria das condições sanitárias dos estabelecimentos
prestadores de serviços de saúde; Validar e/ou conceder a licença sanitária, mediante a aprovação das condições
sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; Participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas,
bem como do seu redirecionamento; Promover atividades de informações e debates com a população e/ou grupos
organizados sobre temas de interesse da saúde; Promover integração com outros órgãos e instituições no
desenvolvimento das atividades de controle sanitário de outros serviços e produtos de interesse da saúde; Orientar ao
público e estabelecimentos quanto a montagem de processo para fins de autorização de funcionamento e registro de
produtos; Criar mecanismos de notificação de caso e/ou surtos de doenças veiculadas por medicamentos, saneantes,
domissanitários, cosméticos, sangue, infecção hospitalar e outros de interesse da vigilância sanitária; Receber e conferir
balancetes (mapas de entrada e saída) de produtos e substâncias psicotrópicas e entorpecentes, dos estabelecimentos
(farmácias, hospitais, distribuidoras, etc..) mantendo em controle efetivo o consumo mensal; Participar no controle
sanitário de estabelecimentos hospitalares, hemoterápicos e de radiações ionizantes; Vistar receitas de produtos
psicotrópicos e/ou entorpecentes e manter atualizado o cadastro de profissionais e as fichas de pacientes e usuários;
Elaborar relatórios técnicos, pareceres, laudos e atestados relativos à área; Realizar a divulgação publica de assuntos de
interesse coletivo com objetivo de promover as ações preventivas de saúde; Organizar o processo produtivo, distribuindo
tarefas à equipe auxiliar, orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de
acordo com normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; Supervisionar, orientar e realizar
exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados;
Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; Verificar sistematicamente os
aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, quando necessário, a fim de garantir seu perfeito
funcionamento e a qualidade dos resultados; Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos
resultados das análises; Efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; Realizar estudos e
pesquisas relacionados com sua área de atuação; Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição,
pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros
preparados; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de
métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; Proceder a manipulação,
análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e
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experimentais, para obter remédios e outros preparados; Assinar os laudos de exames laboratoriais; Executar outras
tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 407 – CONTADOR
Requisito: Ensino Superior em Ciências Contábeis e Inscrição no CRC – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Planejar, organizar e controlar os serviços de contabilidade da instituição: analisando
as contas do município; emitindo pareceres sobre a ciência e práticas contábeis. contribuir com estudos e projetos que
visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira do município; Planejar, organizar, analisar, controlar e dirigir os
trabalhos inerentes à contabilidade pública; Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o
sistema de registro e operações para possibilitar o controle e acompanhamento contábil-financeiro; Supervisionar os
trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento para assegurar o
cumprimento do plano de contas adotado; Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua
natureza, para apropriar custos e serviços; Elaborar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as
normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do órgão;
Participar da elaboração do orçamento-programa, fornecendo os dados contábeis para servirem de base à montagem do
mesmo; Planejar e executar auditorias contábeis efetuando perícias, investigações, apurações, pareceres e exames
técnicos para assegurar o cumprimento às exigências legais e administrativas; Elaborar, anualmente, relatório analítico
sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres
técnicos; Assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis e orçamentários, dando pareceres, a fim de contribuir
para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores; Executar outras tarefas correlatas ao
cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 408 – ENFERMEIRO
Requisito: Ensino Superior em Enfermagem e Inscrição no COREN – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar assistência de enfermagem, individual e coletivo: examinando pacientes,
orientando, fazendo educação em saúde, acompanhando a evolução, prescrevendo medicamentos conforme rotina,
registrando o atendimento em documento próprio e referenciando para outros níveis de assistência quando necessário.
participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnósticos de saúde da região, analisando os dados e propondo
mecanismos de intervenção prioritários para a melhoria do nível de saúde da população; Participar na elaboração,
execução, adequação e/ou coordenação de programas e projetos, visando a sistematização e melhoria da qualidade das
ações de saúde; Promover a integração entre a Unidade de Saúde, a comunidade e outros serviços locais, visando a
promoção da saúde; Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação,
estabelecendo locais, metas, materiais, equipamentos, pessoal e outros itens necessários; Supervisionar e coordenar o
trabalho do pessoal de enfermagem, assistente administrativo e zeladoras, conforme delegação, realizando educação em
serviço e em período de adaptação; Realizar planejamento de cronograma, orientando atividades, avaliando o
desempenho técnico-administrativo, fornecendo parecer técnico sobre o aproveitamento do mesmo, visando a boa
qualidade do serviço prestado; Formar profissionais de nível médio de enfermagem; orientando e informando alunos de
enfermagem de outras instituições, colaborando na formação de profissionais de saúde; Planejar necessidade, avaliar
qualidade, controlar e dar pareceres técnicos sobre medicamentos, materiais de consumo, imunobiológicos e
equipamentos, solicitando manutenção ou reparo quando necessário; Participar de montagem de unidade prestadoras de
serviços de saúde, planejando necessidades de equipamentos, materiais e outros; Participar de equipes de vigilância
sanitária; Executar atendimento básico de enfermagem: pré consulta, pós consulta, vacinas, injeção, curativo, hidratação,
instrumentação, coletar exames, esterilização, nebulização, administração de medicamentos conforme prescrição médica,
prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de
saúde, visita domiciliar, coleta de material para exame de sangue, consulta de enfermagem, sondagem nasogástrica,
sondagem vesical; Acompanhar grupos de apoio; Auxiliar nas pequenas cirurgias, coleta de preventivo, puericultura,
agenda de consultas, preenchimento de fichas de pacientes, inalações e realização de eletrocardiogramas; Elaborar e
fechar relatórios mensais. Planejar, organizar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar serviço de assistência de
enfermagem na unidade; Manter cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos
científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar na execução e avaliação da programação de
saúde e planos assistenciais de saúde, compondo equipe de planejamento a nível central e local; Participar da prevenção
e controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial inclusive como membro de comissões; Coordenar a equipe
multiprofissional nas ações de controle de infecção hospitalar; Orientar hospitais na adequação das normas e padrões
higiênico-sanitários vigentes, no que tange ao controle de infecção hospitalar; Participar na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral, nos programas de vigilância epidemiológica; Participar nos programas e nas atividades
de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
Participar em programas e atividades de educação sanitária visando e melhoria de saúde do indivíduo, família e
comunidade; Participar em programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos
programas de educação continuada; Participar na operacionalização do sistema de referência e contra-referência no
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar supervisão e, eventualmente, treinamento de pessoal de
enfermagem; Participar na elaboração de rotinas e normas técnicas de enfermagem em consonância com as demais
áreas; Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos
pacientes durante a assistência de enfermagem; Efetuar pesquisas relacionadas à área de enfermagem, visando
contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; Prever, prover e controlar o material da unidade de
saúde; Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico, preparação de
campo operatório, esterilização de material de enfermagem; Planejar e executar ações de vigilância epidemiológica, em
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conjunto com a Seção de Epidemiologia, visando o controle de doenças de notificação obrigatória, morbi-mortalidade,
natalidade por área de abrangência da U B S; Coordenar e supervisionar as ações relacionadas a imunobiológicos, em
consonância com as normas estabelecida, pelo PNI Ministério da Saúde; Participar da equipe da vigilância sanitária,
efetuando inspeções de estabelecimentos de saúde; Realizar atividades de vigilância sanitária, identificar os problemas de
saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneantes e domissanitários, radiações, alimentos,
zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da
população; identificando as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos e
serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle
sanitário dos alimentos e das principais zoonoses; Participar da equipe de controle e avaliação das ações e serviços de
saúde, efetuando auditoria de enfermagem; Implantar, executar e acompanhar a imunização dos servidores; Inspecionar
locais de trabalho no que se relaciona com a saúde e segurança do trabalho, delimitando áreas de insalubridade e
periculosidade; Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e
orientando trabalhos estatísticos; Participar no programa de acidente profissional com material biológico; Elaborar material
didático, ministrar palestras e treinamentos relacionados à saúde, para os diversos setores do Município; Identificar os
principais problemas veiculados por produtos e serviços de interesse a saúde; Executar ações de controle higiênicosanitário em hospitais, consultórios médicos e odontológicos, ambulatoriais, centros de saúde, clínicas de terapia renal
substitutiva, quimioterapia e de radiações ionizantes; Realizar inspeções para credenciamento de serviços médicos e
odontológicos para atendimento ao SUS; Executar ações de orientação para prevenção de infecções nos
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde; Validar e/ou conceder licença sanitária para hospitais, ambulatórios,
consultórios e clínicas médicas e odontológicas, centros de saúde, clínicas de terapia renal substitutiva, quimioterapia e
de radiações ionizantes; Dar orientação de educação sanitária para profissionais de creches, escolas, hospitais, salões de
beleza, clínicas médicas e odontológicas, casas de massagem, clínicas de fisioterapia, e outros prestadores de serviço de
saúde; Orientar os profissionais de saúde em relação ao cumprimento de normas e legislação sanitária; Realizar vistorias
nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, para atendimento à reclamações e denúncias de deficiências
das condições higiênico-sanitárias do local, tomando as providências cabíveis; Auxiliar na execução de rotinas de serviços
da seção de vigilância sanitária de medicamentos e produtos; Auxiliar nos exames admissionais, periódicos e
demissionais; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência
de sua área profissional.
Cargo: 409 – ENFERMEIRO DO TRABALHO
Requisito: Ensino Superior em Enfermagem, com Especialização em Enfermagem do Trabalho e Inscrição no COREN –
PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Estudar, planejar, organizar, supervisionar, coordenar e executar ações de
enfermagem, relacionados com o serviço de medicina e segurança do trabalho, interna e externamente, ao seu setor.
estudar, planejar, organizar, supervisionar, coordenar e executar ações de enfermagem, relacionados com o serviço de
medicina e segurança do trabalho, interna e externamente, ao seu setor; Participar de equipes multidisciplinares no
estabelecimento de ações programas, políticas de saúde, junto a indivíduos, família, comunidade e que visem à
preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde e valorização do trabalhador; Realizar e colaborar em
pesquisas científicas e em ações educativas, na área da saúde; Dar parecer técnico dentro de sua especialidade; Realizar
treinamento na área de atuação, quando solicitado; Executar atividades administrativas junto a sua unidade; Coordenar
pessoal de apoio; controlar e manter informações, materiais e equipamentos de seu setor; Promover e manter intercâmbio
com serviços de saúde ocupacional internos e externos; Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos
de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Executar outras
tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 410 – ENGENHEIRO CIVIL
Requisito: Ensino Superior em Engenharia Civil e Inscrição no CREA – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar tarefas inerentes ao estudo, avaliação e elaboração de projetos de
engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, relativos à
estrutura de edificações, tráfegos, vias urbanas e obras de pavimentação, sistemas de água e esgoto, aproveitamento de
recursos naturais, serviços de equipamentos urbanos, rurais e regionais; Estudar características, especificações e
preparar plantas, orçamentos de custos, técnicas de execução e outros dados, para possibilitar e orientar a construção,
manutenção e reparo das obras, dentro dos padrões técnicos exigidos; Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis,
arbitramento, emitindo laudos e pareceres técnicos; Participar de planos gerais e específicos, que visem o posicionamento
institucional frente a comunidade, no que tange a sua especialidade e formação; Realizar tarefas inerentes ao estudo,
avaliação e elaboração de projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução; Elaborar, coordenar,
reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos diversos, preparando plantas e especificações técnicas da obra, indicando
o tipo e qualidade de materiais e equipamentos, indicando a mão-de-obra necessária e efetuando cálculos dos custos,
para possibilitar a construção, reforma e/ou manutenção de obras edificadas; Supervisionar, acompanhar e orientar a
equipe de profissionais sob sua responsabilidade quanto a manutenção e zelo pelos equipamentos utilizados, assim como
a condução de suas diretrizes e especificações de cada obra; Efetuar avaliação da capacidade técnica das empreiteiras;
Realizar treinamento de subordinados; Elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à
programação da execução de planos de obras; Promover levantamentos das características de terrenos onde serão
executados as obras; Acompanhar, fiscalizar, vistoriar, controlar e efetuar medições de obras que estejam sob encargo do
município ou de terceiros; Analisar processos e aprovar projetos de loteamentos quanto ao seus diversos aspectos
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técnicos; Elaborar normas e acompanhar concorrências; Participar de discussão e na elaboração das proposituras de
legislação de edificações, urbanismo e plano diretor; Orientar a compra, distribuição, manutenção e reparo de
equipamentos utilizados em obras; Supervisionar a compra de materiais e equipamentos, visando a otimização de custos,
bem como verificar se o material recebido atende as especificações de qualidade; Supervisionar a qualidade dos materiais
empregados pelas empreiteiras em obras do município; Emitir e/ou elaborar laudos técnicos, instruções normativas,
manuais técnicos, relatórios, registros e cadastros, relativos às atividades de engenharia; Efetuar avaliações de imóveis
para fins de desapropriação; Elaborar projetos de sinalização; Coordenar estudos das características de tráfego;
Coordenar operações para controle do tráfego, tais como: regulamentação das leis municipais e do código de transito,
medidas de controle de tráfego com a elaboração de projetos de sinalização; Executar atividades de elaboração de
requisitos técnicos básicos para aquisição e aplicação de materiais para sinalização; Efetuar vistorias, fiscalização e
acompanhamento da implantação de sinalização; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua
área profissional.
Cargo: 411 – FISCAL DE OBRAS, TRIBUTOS E POSTURAS
Requisito: Ensino Superior completo em qualquer área, conhecimento em informática e carteira nacional de habilitação
categoria AB.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar tarefas inerentes à área de fiscalização de obras, posturas e
tributária;proceder a verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações
particulares; Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo
comunicações, notificações e embargos; Verificar imóveis recém construídos ou reformados, inspecionando o
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de
opinar nos processos de concessão de "habite-se"; Verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução,
embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado;
Intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas ao violadores da legislação urbanística; Efetuar a
fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e calçadas, bem
como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido; Efetuar a fiscalização em construções, verificando o
cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código de Obras do Município; Acompanhar os arquitetos e
engenheiros da prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no município; Efetuar levantamento de terrenos e
loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar levantamentos dos serviços executados; Fiscalizar os serviços
executados por empreiteiras e pelo município; Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas
típicas do cargo; Expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do Código
Tributário do Município; Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de
serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os serviços que prestam; Verificar as licenças de
ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida;
Verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a
observância das escalas de plantão das farmácias; Realizar vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do
sistema tributário e para fins de renovação do licenciamento; Verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais;
Intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais;
Fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalação em locais permitidos; Verificar a instalação de bancas e
barracas em logradouros públicos quanto a permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto a observância de
aspectos estéticos; Verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de
publicidade em via pública, bem como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; Aprender, por
infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos;
Receber as mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, devolvendo-as mediante o cumprimento das
formalidades legais; Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em
outros locais; Verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; Verificar o
licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive
exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; Verificar as violações
às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, auto falantes, bandas de
música, entre outras; Efetuar levantamento sócio econômico em processos de licença ambulante; Emitir relatórios
periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades
encontradas; Efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do licenciamento,
bem como o cumprimento das normas gerais de fiscalização; Efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o
exercício de atividades comerciais, industriais, diversões públicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, contrariando a
legislação vigente; Realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
Entregar quando solicitado, notificações e correspondências diversas; Participar das atividades administrativas, de
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando
necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 412 – FISIOTERAPEUTA
Requisito: Ensino Superior em Fisioterapia e Inscrição no CREFITO – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar assistência fisioterápica a pacientes e acidentados nas unidades municipais
de saúde. estabelecer procedimentos de recuperação de pessoas que tenham sua capacidade física comprometida:
Realizar diagnósticos do estado de saúde de doentes e acidentados para identificar o nível de capacidade funcional dos
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órgãos afetados; Planejar, executar, acompanhar, orientar com exercícios e avaliar o tratamento específico no sentido de
reduzir ao mínimo as conseqüências da lesão ou doença; Diagnosticar e prognosticar situações de risco a saúde;
Controlar informações, instrumentos e equipamentos necessários a execução de sua atividade; Participar de programas,
serviços e atividades que visem a melhorias da qualidade dos serviços de saúde pública; Zelar pela manutenção dos
equipamentos e instrumentos utilizados a execução de suas atribuições; Prestar assistência fisioterápica a pacientes e
acidentados nas unidades municipais de saúde; Avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes
para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas; Recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo
com o diagnóstico; Acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o
programa, se necessário; Programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção e desvios
posturais, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para a preparação e condicionamento pré e
pós parto; Requisitar exames complementares, quando necessário; Orientar os familiares sobre os cuidados a serem
adotados em relação aos pacientes em tratamento domiciliar; Participar nos atendimentos de urgência e nas atividades
terapêuticas intensivas; Indiciar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes; Manter contatos
com outros profissionais de saúde, participando, supervisionando, treinando e avaliando os trabalhos clínicos e
prescrevendo a conduta terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica; Interagir com órgãos e entidades públicas e
privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico ou científico; Programar e/ou orientar atividades terapêuticas,
relaxamento, jogos, exercícios e outros para promover a recuperação e integração social dos pacientes; Orientar as
equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e a correta execução das atividades programadas;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 413 – FONOAUDIÓLOGO
Requisito: Ensino Superior em Fonoaudiologia e Inscrição no Conselho Regional de Fonoaudiologia do Paraná.
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar assistência fonoaudiológica, para restauração da capacidade de
comunicação dos pacientes. participar e executar atividades corretivas e preventivas na área de comunicação oral;
Diagnosticar, elaborar, acompanhar e analisar programas para atender e encaminhar pacientes, na área de comunicação
oral e escrita; Orientar tecnicamente o corpo docente e administrativo das escolas do ensino regular e outras instituições;
Orientar a família quanto à atitudes e responsabilidades no processo de educação e ou reabilitação do educando;
Acompanhar o desenvolvimento do educando na escola regular e ou outras modalidades de atendimento em Educação
Especial; Avaliar e elaborar relatórios específicos de sua área de atuação, individualmente ou em equipe de profissionais;
Participar de equipes multidisciplinares visando a avaliação diagnóstica, estudo de casos, atendimentos e
encaminhamentos de educandos; Prestar assistência fonoaudiológica, para restauração da capacidade de comunicação
dos pacientes; Efetuar estudo de caso, avaliando as deficiências ligadas à comunicação oral e escrita do paciente,
realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; Estabelecer plano de
treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios fonoarticulatórios, de respiração, motores,
etc.; Programar, desenvolver e/ou supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do
pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstração de respiração funcional, empostação de voz,
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras para reeducar e/ou reabilitar o
paciente; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, empregando
técnicas de avaliação específicas para possibilitar a seleção profissional ou escolar; Efetuar a avaliação audiológica
procedendo a indicação de aparelho auditivo, se necessário; Avaliar pacientes no decorrer do tratamento, observando a
evolução do processo e promovendo os ajustes necessário na terapia adotada; Promover a reintegração dos pacientes à
família e a outros grupos sociais; Encaminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas,
odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, escolas e outros profissionais ou instituições competentes; Desenvolver um
trabalho preventivo e curativo às crianças e adultos que apresentarem problemas fonoaudiológicos, contribuindo para a
melhoria e/ou recuperação; Treinar e supervisionar equipes auxiliares ou elementos da escola para que atuem em casos
fonoaudiológicos onde a atuação direta do profissional não for necessária; Executar outras tarefas correlatas ao cargo
para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 414 – MÉDICO CARDIOLOGISTA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Cardiologia e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo; realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial;
Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar
consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos
próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer
atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial,
conforme sua área de atuação; Acompanhar pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade;
Avaliar especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos da
especialidade; Participar em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento técnico da
especialidade, sempre que solicitado; Elaborar documentos técnicos relativos à especialidade; Participar em atividade
didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar,
supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de
emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de
equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de morbidade e mortalidade,
verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem
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implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de
estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Participar na
elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da qualidade de ações de
saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames em peças operatórias ou
de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em contas médicas. Identificar
prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde
pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência. Participar de junta médica
avaliando capacidade, condições de saúde, laudo para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações
etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 415 – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Requisito: Ensino Superior em Medicina e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo; realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial;
Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar
consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos
próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer
atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial,
conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade;
Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos
da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento
técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à especialidade;
Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas;
Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico,
psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de
morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de
prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações
desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao
indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da
qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes nas atividades delegadas; Realizando exames
em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em
contas médicas. Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar
planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência.
Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças,
aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Sugerir medidas para implantação,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades
da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras
tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 416 – MÉDICO DERMATOLOGISTA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, especialização em dermatologia e registro no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento
médico e ambulatorial; Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a
evolução; Realizar consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em
documentos próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista;
Exercer atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo
assistencial, conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na
especialidade; Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar
pareceres médicos da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do
conhecimento técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à
especialidade; Em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas;
Coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos programas de
atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou
de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar
de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de morbidade e mortalidade,
verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem
implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de
estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Participar na
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elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da qualidade de ações de
saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Exames em peças operatórias ou de
necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em contas médicas. Identificar
prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde
pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência. Participar de junta médica
avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações
etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 417 – MÉDICO DO TRABALHO
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Medicina do Trabalho e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo; realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde do servidor; Prestar atendimento médico e ambulatorial;
Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar
consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos
próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer
atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial,
conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade;
Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos
da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento
técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à especialidade;
Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas;
Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico,
psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de
morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de
prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações
desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao
indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da
qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames
em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em
contas médicas. Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar
planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência.
Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças,
aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 418 – MÉDICO GINECOLOGISTA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Ginecologia e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo; realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial;
Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar
consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos
próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer
atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial,
conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade;
Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos
da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento
técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à especialidade;
Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas;
Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico,
psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de
morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de
prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações
desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao
indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da
qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames
em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em
contas médicas. Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar
planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência.
Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças,
aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
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Cargo: 419 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Oftalmologia e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo; realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial;
Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar
consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos
próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer
atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial,
conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade;
Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos
da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento
técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à especialidade;
Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas;
Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico,
psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de
morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de
prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações
desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao
indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da
qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames
em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em
contas médicas.Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar
planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência.
Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças,
aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 420 – MÉDICO ORTOPEDISTA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Ortopedista e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo; ealizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial; Examinar
pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar consultas médicas
e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos próprios; Encaminhar a
tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer atividades clínicas; Proceder
cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação;
Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade; Avaliação especializada de
pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos da especialidade;
Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento técnico da
especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à especialidade; Participação em
atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar,
supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de
emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de
equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de morbidade e mortalidade,
verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem
implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de
estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Participar na
elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da qualidade de ações de
saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames em peças operatórias ou
de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em contas médicas. Identificar
prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde
pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência. Participar de junta médica
avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações
etc. e outras que se fizerem necessárias; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 421 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Otorrinolaringologia e Inscrição no CRM – PR.
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Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo;realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial; Examinar
pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar consultas médicas
e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos próprios; Encaminhar a
tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer atividades clínicas; Proceder
cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação;
Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade; Avaliação especializada de
pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos da especialidade;
Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento técnico da
especialidade, sempre que solicitado;elaboração de documento técnicos relativos à especialidade; Participação em
atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar,
supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de
emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de
equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de morbidade e mortalidade,
verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem
implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de
estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Participar na
elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da qualidade de ações de
saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames em peças operatórias ou
de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em contas médicas. Identificar
prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde
pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência. Participar de junta médica
avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações
etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 422 – MÉDICO PEDIATRA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Pediatria e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo;realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial; Examinar
pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar consultas médicas
e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos próprios; Encaminhar a
tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer atividades clínicas; Proceder
cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação;
Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade; Avaliação especializada de
pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos da especialidade;
Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento técnico da
especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à especialidade; Participação em
atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar,
supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de
emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de
equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de morbidade e mortalidade,
verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem
implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas; Participar de
estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Participar na
elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da qualidade de ações de
saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames em peças operatórias ou
de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em contas médicas. Identificar
prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde
pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência. Participar de junta médica
avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças, aposentadorias, reabilitações
etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área
profissional.
Cargo: 423 – MÉDICO PSIQUIATRA
Requisito: Ensino Superior em Medicina, com Especialização em Psiquiatria e Inscrição no CRM – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Exercer as atribuições inerentes à medicina, de acordo com a especialidade indicada
pelo cargo; realizar tarefas e diagnósticos inerentes à saúde pública; Prestar atendimento médico e ambulatorial;
Examinar pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrever, orientar e acompanhar a evolução; Realizar
consultas médicas e pequenos procedimentos em ambulatório especializado; Registrar a consulta em documentos
próprios; Encaminhar a tratamento específico, quando necessário; Executar atividades médico-sanitarista; Exercer
atividades clínicas; Proceder cirurgias de pequeno porte, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial,
conforme sua área de atuação; Acompanhamento pré e pós-operatório de paciente para procedimentos na especialidade;
Avaliação especializada de pacientes ambulatoriais, solicitada por medido de outra especialidade; Dar pareceres médicos
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da especialidade; Participação em auditorias, sindicâncias médicas e em comissão que necessitem do conhecimento
técnico da especialidade, sempre que solicitado; Elaboração de documento técnicos relativos à especialidade;
Participação em atividade didáticas na área da especialidade; Identificar prioridades para implantação de programas;
Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública; Participar das definições dos
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico,
psicológico ou de emergência; Desenvolver ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população; Participar de equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área; Analisar dados de
morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de
prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações
desenvolvidas; Participar de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao
indivíduo; Participar na elaboração e adequação de programas, normas, rotinas, para a sistematização e melhoria da
qualidade de ações de saúde; Orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividades delegadas; Realizando exames
em peças operatórias ou de necrópsias para fins de diagnósticos; Assinar declaração de óbito; Realizar auditorias em
contas médicas. Identificar prioridades para implantação de programas; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar
planos e programas de saúde pública; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de emergência.
Participar de junta médica avaliando capacidade, condições de saúde laudo para admissão, concessão de licenças,
aposentadorias, reabilitações etc. e outras que se fizerem necessárias; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a
eficiência de sua área profissional.
Cargo: 424 – NUTRICIONISTA
Requisito: Ensino Superior em Nutrição e Inscrição no Conselho Regional de Nutrição do Paraná.
Atividades relacionadas ao cargo: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e
alimentação, nos campos hospitalares, saúde pública, educação, trabalho e outros; planejar, elaborar e avaliar o estado
de carências nutricionais para elaboração de cardápios específicos em geral, baseando-se nos valores protéico-calóricos,
no estudo dos meios e técnicas de introdução de produtos mais nutritivos, respeitando os hábitos alimentares praticados e
aceitação dos alimentos; Planejar a pauta de compra de gêneros alimentícios, necessários à composição dos cardápios;
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; Assegurar a execução dos cardápios e
armazenamento dos produtos, conforme as orientações técnicas do programa de merenda escolar, através de cursos
ofertados; Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; Comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha;
Pesquisar e estudar a introdução de cardápios e de produtos in-natura, bem como sobre a estocagem e distribuição dos
produtos; Acompanhar e avaliar a execução dos cardápios, assegurando uma alimentação de qualidade; Desenvolver
programas de educação alimentar e atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de hábitos e regimes
alimentares adequados entre a clientela; Desenvolver e apresentar estudos técnicos para a melhorias dos serviços;
Proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; Fazer reuniões para observar
o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o
padrão técnico dos serviços; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 425 – ODONTÓLOGO
Requisito: Ensino Superior em Odontologia e Inscrição no CRO – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública odontológica; executar (exames
clínicos, radiológicos, diagnósticos e prognósticos, tratamento preventivo básico e ortodôntico, tratamento curativo,
anamneses, prescrições de remédios, encaminhamentos e outros); Executar rotinas administrativas de apoio; Propor e
participar de ações dentro de princípios de odontologia integral, visando a proteção e recuperação do indivíduo no seu
contexto social, através de participação em equipes multidisciplinares, desenvolvendo programas, padrões e técnicas de
trabalho; Atuar na vigilância sanitária e epidemiológica em odontologia; Prestar serviços odontológicos a clientela
realizando exame da cavidade oral procedendo, se necessário, restauração, extração de dentes irrecuperáveis,
pulpotomia e pulpectomia, aplicação de selante cariostático, aplicação tópica de flúor, tomada de radiografia intra-orais,
profilaxia e polimento, tartarectomia, curativos, emergências e demais procedimentos necessários ao tratamento,
prevenção e promoção da saúde oral; Promover educação sanitária na comunidade proferindo palestras enfatizando a
importância da saúde oral, orientando a maneira correta de escovação, freqüência e tipo de dieta e demais cuidados com
a saúde bucal, visando a melhoria da saúde do indivíduo, família e comunidade; Coordenar e supervisionar as atividades
desenvolvidas no consultório odontólogico; Supervisionar o controle de material odontológico da unidade de saúde;
Supervisionar e orientar a esterilização, desinfecção e limpeza dos materiais e instrumentais odontológicos; Supervisionar
a manutenção e conservação de instrumentais e equipamentos odontológicos da unidade de saúde; Participar de equipe
multiprofissional efetuando treinamento de pessoal auxiliar; Executar orientação de pessoal auxiliar; Desenvolvendo
programas de saúde e participando das ações comunitárias, visando elevar os níveis de saúde da população; Administrar
e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada; Supervisionar e elaborar relatórios de atividade dos
serviços prestados; Acompanhar a evolução do tratamento anotando dados específico em fichas individuais dos
pacientes;participar de comissões de prevenção e controle da infecção; Participar de equipes de controle e avaliação dos
serviços odontológicos; Executar, supervisionar e avaliar programas educativos preventivos nas unidades de saúde;
Realizar perícia odonto-administrativa e fornecer atestados, licenças e laudos, sempre que requisitado; Participação,
formulação e execução de levantamentos epidemiológicos no município; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para
a eficiência de sua área profissional.
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Cargo: 426 – PEDAGOGO
Requisito: Ensino Superior em Pedagogia e Inscrição no MEC.
Atividades relacionadas ao cargo: Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento,
assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de educacional; elaborar e executar o programa
pedagógico; Orientar a ação pedagógica dos instrutores, educadores e educadores sociais do programa; Programar
atividades recreativas e culturais para adolescentes; Ministrar aulas de reforço escolar; Orientar os adolescentes nos
estudos das disciplinas do currículo escolar de ensino básico; Participar, dentro das suas especialidades, de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária visando à construção de uma ação integrada; Administrar o pessoal e
os recursos materiais e financeiros da rede de ensino, tendo em vista atingir seus objetivos pedagógicos; Assegurar o
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a
freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da rede de ensino;
Coordenar, no âmbito da rede de ensino, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional;
Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e famílias; Elaborar
estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou
da escola;elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/
ou rede de ensino do Município e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, sociais administrativos, financeiros, de
pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento da rede de ensino, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; Executar outras tarefas
correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 427 – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Requisito: Formação em nível superior em curso de licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em magistério dos
anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, Curso Normal Superior, ou curso de licenciatura específica, desde
que precedida de formação de magistério em nível médio e Especialização em educação artística.
Atividades relacionadas ao cargo: Exerce a docência na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos
pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo
ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e coresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação
social; Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes; Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; Informa aos pais e
responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
Participa do planejamento geral da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha
do livro didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros
eventos da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno;
Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões
interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e
outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores
específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do processo de inclusão do aluno portador
de necessidades especiais no ensino regular; Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua
preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; Incentiva os alunos a participarem de
concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do
aluno e a comunidade;. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno
para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração
e aplicação do regimento da escola; Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política
pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham
favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e
pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do
aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio
escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade
escolar; Executa outras atividades correlatas.
Cargo: 428 – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Requisito: Formação em nível superior em curso de licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em magistério dos
anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, Curso Normal Superior, ou curso de licenciatura específica, desde
que precedida de formação de magistério em nível médio, Especialização em educação física e registro no Conselho
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Regional de Educação Física.
Atividades relacionadas ao cargo: Exerce a docência na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos
pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo
ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e coresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação
social; Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes; Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; Informa aos pais e
responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
Participa do planejamento geral da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha
do livro didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros
eventos da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno;
Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões
interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e
outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores
específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do processo de inclusão do aluno portador
de necessidades especiais no ensino regular; Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua
preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; Incentiva os alunos a participarem de
concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do
aluno e a comunidade;. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno
para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração
e aplicação do regimento da escola; Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política
pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham
favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e
pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de aproveitamento escolar do
aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio
escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade
escolar; Executa outras atividades correlatas.
Cargo: 429 – PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Requisito: Formação em nível superior em curso de licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em magistério dos
anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, Curso Normal Superior, ou curso de licenciatura específica, desde
que precedida de formação de magistério em nível médio e Especialização em língua estrangeira.
Atividades relacionadas ao cargo: Exerce a docência na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos
pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo
ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e coresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação
social; Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes; Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; Informa aos pais e
responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
Participa do planejamento geral da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha
do livro didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros
eventos da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno;
Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões
interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e
outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores
específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do processo de inclusão do aluno portador
de necessidades especiais no ensino regular; Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua
preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; Incentiva os alunos a participarem de
concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do
aluno e a comunidade;. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno
para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração
e aplicação do regimento da escola; Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política
pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham
favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
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rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e
pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do
aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio
escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade
escolar; Executa outras atividades correlatas.

Cargo: 430 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
Requisito: Formação em nível superior em curso de licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em magistério dos
anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, Curso Normal Superior ou curso de licenciatura específica, desde
que precedida de formação de magistério em nível médio.
Atividades relacionadas ao cargo: Exerce a docência na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos
pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce atividades técnicopedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo
ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e coresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação
social; Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes; Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; Informa aos pais e
responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
Participa do planejamento geral da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha
do livro didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros
eventos da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno;
Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões
interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e
outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores
específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do processo de inclusão do aluno portador
de necessidades especiais no ensino regular; Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua
preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; Incentiva os alunos a participarem de
concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do
aluno e a comunidade;. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno
para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração
e aplicação do regimento da escola; Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política
pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham
favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e
pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do
aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio
escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade
escolar; Executa outras atividades correlatas.
Cargo: 431 – PSICÓLOGO
Requisito: Ensino Superior em Psicologia e Inscrição no CRP – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da
saúde, educação, trabalho, social etc; desenvolver outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação,
reabilitação da saúde mental e valorização do homem; Assessorar, prestar consultoria, e dar pareceres dentro de uma
perspectiva psico-social; Realizar tarefas inerentes à psicologia em geral; Prestar atendimento psicológico à população,
quer seja preventivo, informativo ou psicoterapêutico, visando a promoção da saúde mental; Prestar atendimento
psicoterapêutico, individual ou grupal, levando-se em conta as necessidades da demanda existente e da problemática
especifica do cliente e suas necessidades; Avaliar, planejar, desenvolver, executar, acompanhar, diagnosticar e emitir
parecer técnico e intervenções sociais diversas no que se refere à acompanhamento e/ou atendimento do cliente; Realizar
encaminhamento de clientes para outros serviços especializados em saúde mental; Participar de programas de saúde
mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e co-participação; Participar da elaboração de
normas programáticas de técnicas, materiais e instrumentos necessários à realização de atividades da área, visando
dinamizar e padronizar serviços, para atingir objetivos estabelecidos; Participar de equipe multiprofissional em atividades
de pesquisa e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos visando incrementos, aprimoramento e
desenvolvimento de áreas de trabalho do interesse da instituição; participar de estudos e pesquisas epidemiológicas
sobre incidência e a prevalência da doença mental; Atuar no campo educacional estudando sistemas de motivação da
aprendizagem novos métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículo escolares e técnicas de
ensino adequados; Colaborar com a apropriação, por parte dos educadores, de conhecimento de psicologia que lhes
sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis; Elaborar e executar procedimentos destinados ao
conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando a implementação metodológica da
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clientela, relevantes para o ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem; Diagnosticar as
necessidades de alunos atípicos dentro do sistema educacional e encaminhar aos serviços de atendimento da
comunidade, membros da instituição escolar que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos
específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola; Promover a reeducação de crianças no caso
de desajustamento escolar ou familiar; Prestar orientação aos professores; Efetuar o recrutamento, seleção, treinamento,
acompanhamento e avaliação de desempenho pessoal de testes e entrevistas a fim de fornecer dados utilizados pela
administração de pessoal; Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica,
participando de programas de apoio pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho; Realizar tarefas
inerentes a psicologia clínica, educacional e organizacional que sejam compatíveis com a necessidades da instituição;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
Cargo: 432 – TÉCNICO DESPORTIVO
Requisito: Ensino Superior em Educação Física e Inscrição no CREF – PR.
Atividades relacionadas ao cargo: Orientar a prática desportiva e recreativa através dos conteúdos programáticos a
serem desenvolvidos, dos conceitos fundamentais e dos métodos e técnicas de ensino que lhe permitam o exercício de
seu cargo: coordenando, planejando, programando, supervisionando, dinamizando, dirigindo, organizando, avaliando e
executando trabalhos, programas, planos e projetos;prestar serviços consultoria e assessoria, realizando treinamentos
especializados, participando de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborando informes técnicos, científicos e
pedagógicos nas áreas de atividades físicas e do desporto; Planejar e coordenar experiências de aprendizado,
organizando o conteúdo de ensino a fim de torná-lo prático e útil, adaptado à realidade da clientela, interessante,
motivador e envolvente; Avaliar atividades de ensino, utilizando critérios, técnicas e instrumentos diversos; Promover
atendimento à comunidade na faixa etária de 1 a 3 anos de idade, na área de Educação física, desportos e recreação;
ministrando aulas didáticas-pedagógicas de educação física em modalidades específicas; Organizar e desenvolver
torneios, festivais, campeonatos e competições diversas; promovendo a descoberta de novos valores nas diversas
modalidades esportivas para treinamento de alto nível; Promover o treinamento nas diversas modalidades esportivas para
a participação em competições a nível municipal, estadual e nacional; Promover intercâmbio entre associações
comunitárias de bairros, associações de representações de classe e outros segmentos da sociedade, com fins
recreativos, desportivos, sócio-culturais e de saúde; Planejar, organizar e supervisionar projetos na área esportiva;
Elaborar programas de treinamento das diversas modalidades desportivas; Coordenar e assessorar as atividades dos
centros esportivos do município; Elaborar boletins, regulamentos, questionários e outros documentos na área de esporte;
Realizar vistorias nos locais de competições, preparar os locais de jogos e competições, verificando outras necessidades
para a realização do evento; Avaliar o desenvolvimento e crescimento das atividades desportivas nos centros esportivos;
Realizar cadastro de atletas; Responsabilizar-se por uma ou mais modalidades esportiva representativa do município.
Participar e promover competições e eventos desportivos, ensinando os princípios e as técnicas de educação física e
desportos. Desenvolver, junto ao público alvo, as práticas de educação física e desportos, bem como ensinar-lhes as
técnicas; Encarregar-se do preparo físico dos atletas; Treinar atletas nas técnicas dos diversos desportos e educação
física; Instruir os participantes de atividades esportivas sobre os princípios e regras inerentes a cada modalidade esportiva
praticada; Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; Participar da organização de campeonatos e torneios no
Município, elaborando regulamentos e tabelas, bem como determinando os melhores locais para a realização dos
eventos, a fim de incentivar a prática de esportes na comunidade; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de
sua área profissional.
Cargo: 433 – TÉCNICO EM GESTÃO
Requisito: Ensino Superior completo em qualquer área e conhecimentos em informática.
Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços complexos, de cunho administrativo que envolva interpretação de
leis e normas administrativas, especialmente para fundamentar informações. efetuar compras de mercadorias, materiais
ou produtos mediante solicitação de necessidades e encaminhar quando oportuno processo de licitação para suprir
demandas das secretarias, bem como participar quando solicitado por superior competente de comissões administrativas;
preencher fichas e formulários, mapas de dados, relatórios administrativos; Assinar documentos da repartição dos quais
são tecnicamente responsáveis. Recepcionar, contatar e atender ao público em geral; Auxiliar nos exames de publicações
para indexação de artigos de periódicos e recortes de jornais sob orientação; Emitir requerimentos contendo solicitações
diversas e encaminhar aos órgãos competentes; Executar outros procedimentos administrativos, sob supervisão direta do
técnico ou superior responsável; Emitir atos oficiais tais como editais, decretos e portarias; Encaminhar, receber e
arquivar materiais e documentos de sua área; Elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas,
roteiros, manuais de serviços, boletins, formulários e relatórios em geral, nas áreas administrativas de pessoal, material,
orçamento, organização e métodos e outras áreas da instituição; Estudar e informar processos que tratem de assuntos
relacionados ao setor de trabalho preparando os expedientes que se fizerem necessário; Efetuar contatos com pessoas
de outras Secretarias e de fora da Instituição para referendar e operacionalizar programas e agendas, prestar informações
rotineiras sob o conteúdo da legislação e suas implicações. Orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos,
contratos e demais assuntos administrativos rotineiros, consultando documentos em arquivos, fichários e sistemas,
levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações quando necessário. Realizar compras, trocas e
devoluções de mercadorias, visando o atendimento das especificações; Receber sugestões e críticas sobre a qualidade e
a eficiência dos serviços, realizando os ajustes de sua competência ou encaminhando-as ao superior hierárquico; Verificar
a exatidão e a validade de documentos; Manter atualizado o controle de bens patrimoniais do Município; Executar
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programas e serviços de informática; Orientar os usuários internos de equipamentos e sistemas de informática; Zelar pela
limpeza e manutenção de equipamentos de informática; Promover manutenção e ajustes dos sistemas e instalações e
reparos de equipamentos, conforme procedimentos padronizados ou sob orientação superior; Realizar outras tarefas
administrativas, rotineiras ou eventuais; Redigir e digitar correspondências internas e externas tais como; CI, cartas,
ofícios e outros segundo padrões preestabelecidos com ou sem supervisão direta; Solicitar, verbalmente ou por escrito,
providências, informações ou insumos necessários ao seu setor; Orientar, verbalmente ou por escrito, usuários,
fornecedores e colaboradores diversos, sobre atividades rotineiras de seu setor; Acompanhar e controlar movimentação
de pessoal, processos, registros, cargos, etc. de acordo com a legislação em vigor; Conferir lançamentos e registros
documentais referentes a pagamentos, tributos, recebimentos, etc; Classificar contas e registros de acordo com as
especificações necessárias e previstas em planos de contas, manuais e legislação; Atuar nos processos licitatórios,
controlar estoques, requisições de material; Atualizar o cadastro do acervo; Atuar em comissões de processos
administrativos; comissões de recebimentos de mercadorias e outras comissões quando designado por superiores;
Participar de projetos, campanhas e atividades promovidas pela Instituição; Emitir e dar pareceres técnicos quando
necessários relacionados ao setor de trabalho; Arquivar, organizar, manter e conservar documentos constantes do
arquivo morto; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Dirigir
veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
Executar outras tarefas correlatas ao cargo para a eficiência de sua área profissional.
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