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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018 

 
ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO, Prefeito Municipal de Mirante do Paranapanema, 

estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 da Constituição 
Federal e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA 
PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para Admissão 
de Pessoal, pela Lei Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), conforme 
abaixo discriminado: 

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC – 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 
1.1.1 O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – Cadastro de 
Reservas. 
1.1.2.  O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 
1.1.3.  As atribuições dos cargos encontram-se dispostas no Anexo II deste Edital.  
1.1.4. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e 
demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.  

 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO, REQUISITOS E 
DEMAIS VANTAGENS. 

Nomenclatura C/H VAGAS 
 

VENC. 
(R$) 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Contador 
40 01 3.300,00 

Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no 
CRC  por, no mínimo, 02 (dois) anos. 

Dentista - ESF 40 01 1.980,00 Curso Superior em Odontologia e registro no CRO. 

Dentista - SMS 30 01 1.450,00 Curso Superior em Odontologia e registro no CRO. 

Enfermeiro do Trabalho 
30 01 1.450,00 

Curso Superior em Enfermagem, registro no COREN e 
Pós-graduação concluída em Enfermagem do 
Trabalho. 

Farmacêutico 30 02 1.450,00 Curso Superior em Farmácia e registro no CRF. 

Fiscal de Renda 40 01 1.450,00 Ensino superior concluído. 

Fisioterapeuta 
30 02 1.450,00 

Curso Superior em Fisioterapeuta e registro no 
CREFITO. 

Fonoaudiólogo 30 02 1.450,00 Curso Superior de Fonoaudiologia e registro no CRFA. 

Médico - ESF 40 06 7.535,00 Curso Superior em Medicina e registro no CRM. 

Médico - SMS 20 01 4.620,00 Curso Superior em Medicina e registro no CRM. 

Nutricionista 30 01 1.450,00 Curso Superior em Nutrição e registro no CRN. 

Pedreiro 40 03 954,00 Ensino Fundamental incompleto. 
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Procurador Jurídico 
20 02 3.300,00 

Curso superior em Direito, registro na OAB e ter 
exercido a advocacia por, no mínimo, 02 (dois) anos. 

Técnico Agrícola 
40 01 954,00 

Curso Profissionalizante de Técnico Agrícola e 
registro no CREA. 

Técnico em Enfermagem 
do Trabalho 40 01 954,00 

Curso Profissionalizante de Técnico de 
Enfermagem, registro no COREN e Registro no 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE/SP. 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 40 02 990,00 

Curso Profissionalizante de Técnico de Segurança do 
Trabalho e registro no Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE/SP. 

 
- Ficam automaticamente recepcionadas todas as inscrições homologadas anteriormente nos 
termos do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 – B de 05 de julho de 2017 para os 
cargos de Enfermeiro do Trabalho, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, 
Procurador Jurídico, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem do Trabalho e Técnico em  
Segurança do Trabalho.  
Os candidatos inscritos anteriormente e que não tenham mais  interesse em participar do  
presente Concurso Público, deverão solicitar o reembolso da referida taxa de inscrição, até o  
dia 28 de março de 2018,  junto ao endereço eletrônico:  www.klcconsultoria@gmail.com, 
informando: nome completo, cargo, nome do banco, número da agência, número da conta 
corrente e nome do correntista. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 26 de março até às 23horas e 59 minutos do dia 08 de abril de 2018, através 
do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. (horário de Brasília). 
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso 
Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via 
Internet e imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 09/04/2018. 
2.2.2.1. O valor da Taxa de Inscrição constante deste edital são as seguintes: 
 

ESCOLARIDADE VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM R$ 
Ensino Fundamental 35,00 
Ensino Médio  50,00 
Ensino Superior  70,00 

 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 09/04/2018, disponível no endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do 
valor da inscrição; 
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2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 09/04/2018, 
não serão aceitas; 
2.2.6. A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de inscrições 
via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o cargo 
para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição 
indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as 
eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade 
do candidato. 
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova, 
comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso 
haja coincidência do dia e do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas demais 
opções.  
2.2.13. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos: pagamento 
realizado em duplicidade, a maior, fora do prazo, não realização, suspensão ou anulação do concurso público. 
2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
2.3 - O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser admitido no cargo se 
atendidas às seguintes exigências:  
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º 
da Constituição Federal.  
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.  
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou 
certidão da Justiça Eleitoral.  
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino.  
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.  
2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico do trabalho 
indicado pelo município. 
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.    
2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 
2.3.8. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a 
legislação em vigor.  
2.3.9. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado; 
2.3.10. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, cargo ou função pública, 
ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal; 
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3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 

 
3.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do 
artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, 
desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras. 
3.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 
7.853/89, fica reservado aos Portadores de Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas 
para cada cargo.   
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se reservando 
vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais;  
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo que o 
numero de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro 
subseqüente.  
3.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos 
demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
3.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal Nº 3.298/99. 
3.1.4.  As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, 
através de ficha de inscrição especial. 
3.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 
encaminhar via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO 
PREFEITURA MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP / LAUDO MÉDICO”, à empresa KLC - Consultoria em 
Gestão Pública Ltda., localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 – Lobato – PR – CEP 86790-000, até o dia 
09/04/2018, contendo: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) 
e opção de cargo; 
3.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão solicitá-la, por 
escrito, após a realização da sua inscrição, encaminhando via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), 
envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO PREFEITURA MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP / 
PROVA ESPECIAL”, à empresa KLC - Consultoria em Gestão Pública Ltda., localizada à Praça Monteiro Lobato, 
94 – Lobato – PR – CEP 86790-000, até o dia 09/04/2018, devendo anexar ao pedido um atestado médico 
recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador. 
3.1.7.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem 
dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
3.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra 
correspondente a corpo 24. 
3.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados 
como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
3.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
3.1.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 
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4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1 - O Concurso Público será de provas escritas objetivas. 
4.1.1 - A duração da prova será de até 3h (três horas), já incluída o tempo para preenchimento da folha de 
respostas. 
4.1.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
4.1.3 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla 
escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa 
correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, 
questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
4.1.4 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
4.1.5 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de 
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, "WALKMAN" ou qualquer 
material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" 
deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
4.1.6 - O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 
especificados acima será automaticamente eliminado do concurso.  
4.1.7 - É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova, exceto policiais 
em serviço. 
4.1.8 - Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o local 
de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, 
fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer 
comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos 
para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às 
demais orientações expedidas pela organização do concurso.  
4.1.9 - As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de 
Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 
respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja 
correta. 
4.1.10 - A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
4.1.11 - Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, ainda que uma delas esteja correta. 
Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
4.1.12 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
4.1.13 - O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do 
horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala 
a respectiva folha de respostas. 
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5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Será divulgado no dia 11 de abril de 2018 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas, assim como o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital na Prefeitura 
Municipal de Mirante do Paranapanema – SP e disponibilizada no site da empresa responsável pela 
organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato o acesso 
e verificação dos locais de prova.  

6. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 
6.1. Para os cargos de Contador, Dentista (ESF – SMS), Enfermeiro do Trabalho, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (ESF – SMS), Nutricionista, Técnico Agrícola, Técnico em 
Segurança do Trabalho e Técnico em Enfermagem do Trabalho a avaliação constará de prova escrita 
objetiva, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões, 
avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Língua Portuguesa 07 4,0 28,0 pontos 
Raciocínio Lógico 03 4,0 12,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
6.2. Para o cargo de Procurador Jurídico a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter 
eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 40 (quarenta) questões, avaliada na escala de 0,0 
(zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 30 2,5 75,0 pontos 
Língua Portuguesa 07 2,5 17,5 pontos 
Raciocínio Lógico 03 2,5 7,5 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
6.3. Para o cargo de Fiscal de Renda a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório. 
A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Informática 05 5,0 25,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Raciocínio Lógico 05 5,0 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
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6.4. Para o cargo de Pedreiro a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova prática, ambas de 
caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 10 5,0 50,0 pontos 

 
A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato nas duas 
provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota 
final obtida por cada candidato. 
 

7. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
7.1. A Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 15 de abril de 2018, conforme horário e local que 
serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das Inscrições. 
7.2. A prova prática para o cargo de Pedreiro está prevista para o dia 29 de abril de 2018. 
7.2.1. O horário e local de realização da Prova Prática serão divulgados no dia 25 de abril de 2018, quando 
da divulgação do resultado preliminar das provas objetivas. 
 

8.  DA PROVA PRÁTICA 

 
8.1. Serão convocados para a Prova Prática os 10 (dez) primeiros candidatos ao cargo de Pedreiro que 
atingirem o mínimo de 50 % (cinquenta por cento) na prova objetiva escrita. 
8.2. A prova prática se realizará conforme o que está estabelecido abaixo de acordo com o caso apresentado 
pelo examinador técnico da área:  

ITEM A SER AVALIADO PONTUAÇÃO 
PREVISTA 

1) Identificação de ferramentas ou equipamentos. 20,0 
2) Realização de tarefas a serem selecionadas entre as seguintes: 1) construção de uma 
parede de canto, definindo a medida de esquadro; 2) utilização de tijolos de forma 
dobrada e amarrada, bem como o levantamento da diferença de nível entre dois pontos, 
a determinar no local proposto, com a utilização de nível de mangueira; 3) chapisco de 
areia e cimento; 4) alinhamento de parede para reboco, prumada e taliscada; 5) 
esquadro de sala para assentamento de piso; 6) locação de obra dada de um ponto de 
referência proposto no local, com utilização de ferramentas adequadas.  

60,0 

3) Equipamentos de proteção individual e procedimentos de segurança no trabalho. 20,0 
TOTAL 100,0 

A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao desempenho 
do candidato em cada item e terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos.  
8.2.1. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará automaticamente 
eliminado do Concurso Público.  
8.2.2. O menor tempo servirá como parâmetro para calcular a nota dos demais participantes da referida 
Prova Prática.  
8.3. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob 
nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) 
ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
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8.4. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, 
tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a 
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de 
acordo com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória. 
 

9. DAS NORMAS 

 
9.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o 
candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e 
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 
9.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
9.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o 
fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
9.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso do 
Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 
 

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
10.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência o 
seguinte: 
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de inscrição, nos temos da Lei 
Federal nº 10741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada a preferência ao de idade mais 
elevada;  
b) que obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos (se houver);  
c) que obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;  
d) que obtiver maior número de acertos na prova de Raciocínio Lógico (se houver);  
e) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
 

11. DIVULGAÇÃO DO GABARITO  PRELIMINAR 

 
11.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização 
da referida prova, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Mirante do 
Paranapanema – SP, publicado no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizada no site da 
empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 

12. DOS RECURSOS 

 
12.1.  Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – 
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia 
subseqüente à data de publicação do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições não homologadas; 
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  
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12.2.  O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br, no campo específico “RECURSO” com as seguintes especificações:  
− nome do candidato;  
− número de inscrição;  
− número do documento de identidade;  
− cargo para o qual se inscreveu;  
− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
12.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso 
para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da 
questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  
12.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões 
da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  
12.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, 
não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
12.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.klcconcursos.com.br.  
 

13. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
13.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter 
eliminatório. 
13.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
50,0 (cinquenta) pontos. 
13.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva será 
desclassificado do Concurso Público. 
13.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
13.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, parte 
integrante deste Edital. 
 

14. DO RESULTADO PRELIMINAR FINAL  

 
14.1. O resultado preliminar final está previsto para ser divulgado no dia 25 de abril de 2018, a partir das 
17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema – SP, publicado no 
órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização 
do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 

15. DO RESULTADO FINAL  

 
15.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 02 de maio de 2018, a partir das 17h00min, 
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema – SP, publicado no órgão de 
imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do 
Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
16.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
16.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e 
outras publicações referentes ao concurso. 
16.4 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas 
de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de 
cinco anos. 
16.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 
realizador, após o resultado final. 
16.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Mirante do 
Paranapanema - SP. 
16.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os 
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal. 
16.8. Os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na 
data deste edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do 
presente concurso. 
16.9. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda., ou 
aqueles que possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. 
Constatado o parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à 
homologação o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. 
16.10. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, 
elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema – 
SP e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
16.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 
no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis serão resolvidos em comum pela 
Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema - SP, através da Comissão Especial de Concurso Público. 
16.12 Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Mirante do Paranapanema /SP, 22 de março de 2018. 

 
 

ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 
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LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 
 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - 
estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão 
de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e 
locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - 
pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - 
pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - 
orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da 
língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, 
morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – 
significação das palavras – vícios de linguagem.  
 

 

RACIOCÍNIO LOGÍGO - NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 
 

Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Operações com conjuntos. 
Princípios de contagem e probabilidade. Estruturas lógicas. Lógica sentencial (ou proposicional): 
proposições simples e compostas; tabelas-verdade; equivalências; leis de De Morgan; diagramas lógicos. 
Lógica de primeira ordem. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e 
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: - Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; 
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de 
Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três 
simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.  
 

INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO 
 

Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, 
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção 
de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2003: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de 
apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 
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Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

CONTADOR 

CONTABILIDADE GERAL: Princípios de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade. Contas: 
conceito, função, funcionamento, estrutura, classificação das contas, contas patrimoniais e de resultado, 
Plano de Contas. Patrimônio. Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais 
(Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de 
Verificação. Apuração de Resultados. Correção Monetária. Principais livros e documentos contábeis, fiscais e 
comerciais. Escrituração. Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de 
escrituração e suas correções. Lançamento. Critérios para debitar e creditar. Fórmulas de lançamento. 
Retificação de lançamentos. Demonstrações Contábeis. Elaboração, análise e interpretação de 
demonstrativos contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. Demonstração de 
lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Análise vertical e horizontal (Mensuração 
de ativos e passivos). CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função 
social. Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao Setor Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público. Conceito e composição. Variações 
patrimoniais. Ativo imobilizado e intangível. Avaliação de itens patrimoniais. Receita: Conceito. Classificação 
e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. Deduções. Renúncia e Destinação da 
Receita. Despesa: Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. 
Dívida Ativa. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura. Contas do Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas e 
Diminutivas. Escrituração contábil de operações típicas do setor público. Escrituração e Consolidação das 
Contas. Prestação de Contas. Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Procedimentos Contábeis 
Orçamentários. Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Procedimentos Contábeis Específicos. 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e 
Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. Lançamentos Contábeis Típicos do Setor Público. Demonstrativos fiscais: 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Orçamento Público. Conceitos e 
princípios orçamentários. Ciclo orçamentário. Elaboração da proposta. Estudo e aprovação. Execução. 
Avaliação. Processo de PlanejamentoOrçamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Créditos orçamentários iniciais e adicionais. Dívida e Endividamento. 
Transferências voluntárias. Lei 4320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) - Lei 8666/93 (Lei de 
Licitações) e suas alterações. Lei 10520/02 (pregão presencial) e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. Lei 
Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

DENTISTA 

Cariologia. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais 
e parabucais. Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos e 
tumores de origem odontogênica. Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, virais e 
micóticas. Disseminação das infecções bucais. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal. Manifestações 
bucais das doenças metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e músculos. Anestesiologia 
local e controle da dor. Técnicas de anestesia regional e local. Anatomia das regiões da cabeça e pescoço. 
Soluções anestésicas. Emergências no consultório. Flúor. Adesão aos tecidos dentários. Radiologia. Oclusão. 
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Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas 
compostas. Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões nãocariosas. 
Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo 
Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de dentes tratados endodonticamente. Restaurações em 
dentes fraturados. Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos materiais dentários. Materiais de 
moldagem. Gesso. Resinas para restauração. Amálgama dental. Cimentos odontológicos. Cerâmicas 
odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. Diagnóstico e plano de tratamento em clínica 
odontológica infantil. Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. Terapia endodôntica em dentes 
decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em dentes anteriores. 
Selantes de fóssulas e fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia. Avaliação do 
paciente e proteção pessoal. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática odontológica. Controle 
da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia preventiva e social e odontopediatria. Lei 8080/90. 
Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Biossegurança. Assistência de enfermagem em doenças 
crônico-degenerativas. Assistência de enfermagem na saúde da mulher, do adulto e do idoso. Assistência de 
enfermagem em agravos clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis. 
Notificação Compulsória de Doenças. Programa Nacional de Imunizações. Assistência de enfermagem em 
saúde mental e em droga-adição: tabagismo, alcoolismo e outras dependências químicas. Assistência em 
primeiros socorros. Assistência de enfermagem em urgência e emergência. Trabalho em equipe. 
Humanização na assistência. Processo de Administração em Saúde: planejamento, supervisão, coordenação e 
avaliação. Legislação em Saúde e Previdência Social. Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Decreto 
3.048/99 da Previdência Social e alterações posteriores. Benefícios Previdenciários. Acidente do Trabalho; 
CAT. Enfermagem na assistência à saúde do trabalhador: Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (NR-7); Higiene e Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho; Toxicologia Ambiental e Ocupacional. Educação para a Saúde: campanhas de prevenção de 
acidentes do trabalho. Psicopatologia do trabalho: organização do trabalho e sofrimento psíquico no 
trabalho. Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, especialmente 
NR-04, NR-05, NR-06, NR-07, NR-09 (ênfase em Programa de Conservação Auditiva), NR-17, NR-32. Ética 
profissional. Sistematização da assistência de enfermagem. Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Metodologia da 
Análise Ergonômica do Trabalho. Lei Federal 8080/90. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

FARMACÊUTICO 

Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar.  Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacologia aplicada. 
 Legislação ética e bioética em Farmácia Hospitalar. Assistência Farmacêutica. Seleção e padronização de 
medicamentos. Programação e aquisição de produtos farmacêuticos. Logística, recebimento, 
armazenamento e distribuição de medicamentos.  Métodos de controle de estoque.  Sistema de distribuição 
de medicamentos. Prescrição e dispensação de medicamentos.  Atenção Farmacêutica. Registros de produtos 
sujeitos a controle especial.  Formas farmacêuticas.  Vias de administração de medicamentos. Absorção, 
metabolização e eliminação de medicamentos.  Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e 
especialidades farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas.  Formas farmacêuticas estéreis. Cálculos em 
Farmácia Hospitalar. Portarias, normas e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Medicamentos genéricos.  Boas práticas de dispensação de medicamentos. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e 
legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
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 FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia em: pneumologia, geriatria, cardiologia, traumato-ortopedia, pediatria e neurologia. 
Conhecimentos de anatomia e fisiologia dos sistemas: cardiovascular, respiratório, neurológico, renal e 
endócrino. Conhecimentos de clínica relacionados às patologias cardiorrespiratórias, neurológicas, 
pediátricas, geriátricas e traumato-ortopédicas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei 
Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do 
Paranapanema). 
 

 FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: Procedimentos Subjetivos 
e Objetivos de Testagem Audiológica - indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho de Ampliação Sonora 
Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame Otoneurológico, Otoemissões 
Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; Funções Neurolingüísticas; 
Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades Craniofaciais: Características 
Fonoaudiológicas - Avaliação Miofuncional - Tratamento Fonoaudiológico; Distúrbios da Voz: Disfonias - 
Aspectos Preventivos, Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e SócioAmbientais; Desvios Fonológicos; 
Sistema Sensório - Motor - Oral - Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura 
Orofacial e Desvios da Deglutição - Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional; Disfagia; Distúrbios da 
Aprendizagem da Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e Intervenção Fonoaudiológica. Lei 8080/90. 
Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

 MÉDICO 

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: 
reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, 
imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Anatomia, 
Atendimento e Intervenções em Acidentes com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e 
Infantil, Urgências Obstétricas, Urgências Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas 
e Circulatórias, Linguagem de Radio, Radiocomunicação; Manuseio de Aparelhos de Informática, Manuseio 
de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco, Intervenções em todos os tipos de traumas. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

NUTRICIONISTA II 

Princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde); Segurança alimentar e nutricional de indivíduos e 
coletividades. Ética profissional e Bioética. Ciência dos alimentos: composição e bioquímica dos alimentos, 
técnica dietética. Nutrição Humana: digestão e metabolismo protéico, energético e de micronutrientes. 
Avaliação e diagnóstico do estado nutricional. Educação alimentar e nutricional. Prescrição dietética e 
terapia nutricional nas doenças crônicas não-transmissíveis. Atenção alimentar e nutricional para indivíduos 
sadios e enfermos nos diferentes ciclos da vida. Higiene e inspeção de alimentos. Planejamento e 
gerenciamento em serviços de alimentação e nutrição. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação 
profissional. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

PROCURADOR JURÍDICO 
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Direito Administrativo: noções básicas. Processo administrativo: conceito, princípios constitucionais. 
Contrato administrativo: características, cláusulas exorbitantes. Execução e inexecução contratual. Rescisão 
e extinção do contrato administrativo. Modalidades. Licitações: Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/02 com as 
alterações posteriores e princípios constitucionais. Princípios fundamentais da administração pública; 
administração direta e indireta; tipos de contratos administrativos; revogação e anulação de atos 
administrativos; controle da administração pública; controle externo a cargo do tribunal de contas; poder de 
polícia; concessão, permissão, autorização para serviços públicos. Intervenção do Estado na propriedade 
privada: tombamento, servidão, desapropriação. Entidades, órgãos e agentes públicos: conceitos, 
classificação e competência. Competência administrativa: delegação e avocação. Estrutura da administração. 
Descentralização e desconcentração. Administração direta e indireta. Terceiro setor. Município: conceito. 
Competência do Município para sua organização. Autonomia municipal: política administrativa e financeira. 
Intervenção do Estado no Município. Presidente Municipal: atribuições e competências. Servidores públicos. 
Cargo, emprego e função pública. Regime constitucional do servidor público: ingresso na carreira, 
remuneração, direito de greve e associação sindical, acumulação de cargos, estabilidade, direitos e deveres. 
Responsabilidade do servidor público (política, administrativa, civil e penal). Processos administrativos de 
servidores públicos. Subsídio dos agentes políticos. Responsabilidade do Estado. A reparação do dano e a 
responsabilidade pessoal do agente público. Controle da Administração Pública (interno e externo). A 
Administração Pública em Juízo. Mandado de segurança, Lei de execuções fiscais; Lei nº. 101/2000 de 
Responsabilidade Fiscal; Lei de ação civil pública; Lei de improbidade administrativa. Direito 
Constitucional - noções básicas: objeto e conteúdo do direito constitucional; conceito e concepções da 
Constituição; controle e revisão constitucional; Ações constitucionais: Habeas corpus, mandado de 
segurança, mandado de injunção e habeas data. - Direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. 
Direitos sociais e sua efetivação. Direito à Nacionalidade. Direitos Políticos. princípios gerais do sistema 
nacional; bases constitucionais da administração pública; princípios e normas gerais da administração direta 
e indireta; Servidores públicos: princípios constitucionais. Poder Legislativo: organização; atribuições; 
processo legislativo. Poder Executivo: presidencialismo e parlamentarismo; ministro de Estado. Presidente 
da República: poder regulamentar; medidas provisórias. Poder Legislativo: prerrogativas e vedações. 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Processo Legislativo. Poder Judiciário: organização; estatuto 
constitucional da magistratura. Supremo Tribunal Federal: organização e competência. Súmula Vinculante. 
Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público. Superior Tribunal de Justiça: organização e 
competência. Justiça federal: organização e competência. Justiça do trabalho: organização e competência. 
Ministério Público: princípios constitucionais. Advocacia Pública: representação judicial e extrajudicial das 
pessoas jurídicas de direito público; consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo; organização 
e funcionamento. Limitações constitucionais do poder de tributar. Ordem econômica e ordem financeira. 
Intervenção do Estado no domínio econômico. Princípios gerais das finanças públicas e seus controles; 
normas gerais da lei orçamentária. Interesses difusos e coletivos. Direito Tributário - noções básicas: 
conceito; conteúdo; natureza; fontes; sistema constitucional tributário; Código Tributário Nacional; Norma 
tributária: espécies, vigência, aplicação, interpretação e integração. Princípios constitucionais do direito 
tributário; legislação tributária; natureza jurídica; tributos, conceitos e espécies; Sistema Tributário 
Nacional: princípios gerais, limitações ao poder de tributar. Competência tributária: impostos da União, 
impostos dos estados, impostos do Distrito Federal e impostos dos municípios. Repartição das receitas 
tributárias. Obrigação tributária: conceito, espécies, fato gerador, sujeitos ativo e passivo, solidariedade, 
capacidade tributária e domicílio tributário. Crédito tributário: conceito, natureza. Lançamento: revisão, 
suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. Responsabilidade tributária: 
responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e sucessão. Responsabilidade 
pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. Garantias e privilégios do crédito tributário. Dívida ativa 
e certidões negativas; cobrança amigável. Direito Processual Civil - noções básicas: jurisdição; 
características: poderes, princípios e espécies; estrutura; peculiaridades; execução; recursos. Execução 
Fiscal. Execução contra a Fazenda Pública. Mandado de Segurança individual e coletivo. Mandado de 
Injunção. Habeas data. Ações coletivas. Ação civil pública. Código de Processo Civil e legislação específica. 
Direito Previdenciário - conceito; finalidade; caracteres; princípios gerais. Direito Civil - Lei de Introdução 
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ao Código Civil brasileiro; Código Civil Brasileiro. Direito do Trabalho - Contrato individual de trabalho: 
Conceitos, Requisitos, Classificação e Alteração, Salário, Remuneração, Estabilidade, Indenização, Fundo de 
garantia, Reintegração e Readmissão, Férias, Aviso prévio, 13° salário, Salário mínimo. Extinção do contrato 
de trabalho, Rescisão: Justas causas, Despedidas indiretas inquérito para apuração de faltas, Representação 
Sindical. CLT. O direito de greve e suas implicações no serviço público. Lei Orgânica Municipal. Lei 
Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Técnicas agrícolas relacionadas ao uso e conservação do solo. Noções gerais de olericultura, fruticultura e 
grandes culturas (feijão, milho, soja, etc.). Propagação vegetativa de plantas. Correção de solo e adubação. 
Manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. 
Manutenção e regulagem de máquinas e implementos agrícolas. Integração lavoura-pecuária. Zootecnia 
geral: produção e manejo de gado de corte, gado de leite, suínos e aves. Lei Orgânica Municipal. Lei 
Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; 
Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; 
Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao 
paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, 
digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de 
esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, corpos 
estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências 
ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças 
transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, 
pré-parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e 
desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde 
Pública: Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do 
adolescente, do adulto, da mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção 
Psicossocial; saúde mental, álcool e outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 13/95 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Saúde Pública e Saúde do Trabalhador: Política nacional de saúde; atenção à saúde no trabalho e níveis de 
intervenção; meio ambiente e saneamento; programa nacional de imunização; programa nacional de 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Epidemiologia: História natural da doença e níveis de prevenção; 
vigilância epidemiológica aplicada em saúde do trabalhador. Higiene e Segurança do Trabalho: identificação 
e classificação dos riscos ocupacionais – mapa de riscos; medidas de prevenção e controle; equipamento de 
proteção individual – EPI; equipamento de proteção coletiva – EPC. Vigilância Sanitária, Biossegurança e 
Controle de Infecção: Conceitos; medidas de prevenção e controle. Ergonomia: conceito e evolução; 
características do posto de trabalho; cargas de trabalho; avaliação do trabalho. Acidente do trabalho e 
doenças profissionais: conceitos; legislação; classificação; medidas de controle e prevenção. Legislação de 
segurança e medicina do trabalho: Lei no 6.514/77. Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria n. 
3.214/78. Enfermagem do trabalho: Aspectos históricos; estrutura e finalidade dos serviços especializados 
em saúde e segurança no trabalho; aspectos éticos e legais do exercício da enfermagem; competências e 
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atribuições da equipe de enfermagem do trabalho; integração da enfermagem do trabalho nos programas de 
saúde ocupacional. Práticas de enfermagem: procedimentos técnicos realizados pelo técnico de enfermagem 
no atendimento ao trabalhador; embasamentos teóricos que fundamentam os procedimentos técnicos. 
Atendimento de enfermagem em situações de emergência: Prioridades, princípios científicos e 
procedimentos de enfermagem nos diferentes processos de atendimento ao trabalhador em situações de 
emergência. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. Lei 
Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3.214, de 08/06/1978: NR 02 
- Finalidade da Declaração de Instalações e descrição dos itens que a compõem. NR 04 - Exigibilidade legal 
do Sesmt; Dimensionamento, formalização e objetivos do Sesmt; Descrição das categorias profissionais que 
compõem o Sesmt e atribuições e responsabilidades desses profissionais. NR 05 - Exigibilidade legal da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Objetivos, composição e forma de funcionamento da 
CIPA; Sistema de eleição e preenchimento de vacâncias; Descrição dos cargos da CIPA e da função de cada 
membro; Prerrogativas do cipeiro; Descrição das atividades do cipeiro (p. ex., inspeções de segurança, mapa 
de riscos). Currículo do treinamento obrigatório do Cipeiro. NR 06 - Principais ações para a recomendação 
de um Equipamento de Proteção Individual (EPI); Tipos de EPI/regiões do corpo humano protegidas; 
Responsabilidades do empregador, do trabalhador, do fabricante e do Sesmt. NR 08 - Características prediais 
e arquitetônicas (leiaute, circulação, proteção contra intempéries etc.); Acessibilidade (Norma técnica 
ABNT/NBR 9050). NR 09 - Objetivos do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Etapas do 
PPRA; Riscos ambientais abrangidos pelo PPRA e principais agentes e fontes geradoras associados a 
atividades de escritórios; Reconhecimento dos riscos, avaliação qualitativa e quantitativa, medidas de 
controle, nível de ação, monitoração. NR 10 - Aplicabilidade da NR 10 à atividade bancária; Medidas de 
controle de riscos; Medidas de proteção coletiva e individual; Segurança em instalações elétricas energizadas 
e desenergizadas; Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores; Proteção contra 
incêndio e explosão; Sinalização de segurança; Situação de emergência; Responsabilidades. NR 12 - 
Instalações em áreas 19 de trabalho, em especial com relação a elevadores e geradores de energia 
(sinalização, limitação, restrição de acesso etc.), riscos associados; Procedimentos preventivos relacionados 
à manutenção e operação de máquinas e equipamentos. NR 15 – Principais atividades de ambientes 
bancários e/ou de locais onde estejam instaladas, sujeitas a riscos de insalubridade no trabalho e principais 
riscos associados a essas atividades, em especial, ruído, calor, agentes químicos e biológicos. NR 16 - 
Principais atividades de ambientes bancários e/ou de locais onde estejam instaladas, sujeitas a riscos de 
periculosidade no trabalho e principais riscos associados a essas atividades. NR 17 - Mobiliário dos postos de 
trabalho (características, segurança, ergonomia); Postura no trabalho no uso de mobiliário (mesas, estações 
de trabalho e cadeiras) e equipamentos, em especial, computadores e aspectos relacionados às 
características físicas do usuário, como antropometria e biomecânica; Equipamentos dos postos de trabalho, 
em especial, computadores conectados a sistemas com base em tecnologia da informação e internet; 
Condições ambientais de trabalho (ruído, temperatura, velocidade e umidade relativa do ar, e iluminação no 
posto de trabalho - parâmetros e procedimentos de mensuração); Organização do trabalho (pressupostos 
básicos), com abordagem na natureza e conteúdo da tarefa, normas de produção, metas, jornada, pausas; 
Análise Ergonômica do Trabalho, com abordagem da análise da demanda, da tarefa, da atividade, trabalho 
prescrito e real, análise dos fatores ambientais, diagnóstico, recomendações e forma de coleta de dados e 
restituição de resultados aos trabalhadores e empregadores envolvidos; Anexo II, da NR 17 (Trabalho em 
Teleatendimento/Telemarketing): definições e características dessa atividade, mobiliário (bancada e 
cadeira), equipamentos, condições ambientais e organização do trabalho (jornada, intervalos, pausas, 
capacitação, etc.), condições sanitárias de conforto, atenção à pessoa com deficiência. NR 23 - Rotas de fuga e 
saídas de emergência; Combate ao fogo; Exercícios de alerta; Classes de fogo; Extintores portáteis de 
incêndio (tipos, finalidade, recomendações de uso, itens de inspeção, localização e sinalização); Hidrantes, 
sprinklers (características, finalidade, recomendações); Sistemas de alarme. NR 24 - Condições Sanitárias e 
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de Conforto no Locais de Trabalho. NR 26 - Sinalização de Segurança: principais aplicações para as cores 
vermelha, amarela e verde). Legislação federal, Decreto nº 3.048/99 e portarias e instruções normativas da 
Previdência Social, com abordagem (conceito técnico e legal) em: Acidente de trabalho e doença 
ocupacional; Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 
Noções de higiene ocupacional (uso dos instrumentos luxímetro, decibelímetro, dosímetro de ruído, 
psicrômetro e termoanemômetro). Conhecimentos de informática: Editor de texto, planilhas eletrônicas e 
modo apresentação de slides, navegação na internet e segurança da informação. Lei Orgânica Municipal. Lei 
Complementar nº 13/95 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mirante do Paranapanema). 

 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CONTADOR 

Organiza e dirige os trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, planejando, supervisionando, 
orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas, 
para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle. Planeja o sistema de 
registros e operações às necessidades administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle 
contábil e orçamentário; supervisiona os trabalhos de contabilização de documentos, analisando os e 
orientando seu procedimento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; inspeciona 
regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se os registros efetuados 
correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e 
administrativas; controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos 
apresentados, localizando e emendando os possíveis erros, para assegurar a correção das operações 
contábeis; procede e orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para 
apropriar custos de bens e serviços; supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de 
veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participa desses trabalhos, adotando os índices 
indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes; organiza e 
assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar 
resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura; prepara a 
declaração de imposto de renda da Prefeitura, segundo a legislação que rege a matéria, par apurar o valor do 
tributo devido; elabora relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura, 
apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao 
relatório da diretoria; assessora a direção em problemas financeiros, contábeis, administrativos e 
orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta 
elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores. Pode realizar trabalhos de auditoria 
contábil. Pode realizar perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais. Planeja sistema de registros e 
operações, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais. Supervisiona os serviços 
relacionados a Prestação de Contas de convênios diversos e demais assuntos correspondentes. Supervisiona 
os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu processamento. Inspeciona 
regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando registros efetuados e documentos 
que deram origem. Controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, 
localizando e emendando possíveis erros. Orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua 
natureza, para apropriar custos de bens e serviços. Supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de 
depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações. Organiza e assina balancetes, balanços e 
demonstrativo de contas, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados parciais e gerais da 
situação patrimonial, econômica e financeira do órgão. Elabora relatórios sobre a situação patrimonial, 
econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos. Executa outras 
tarefas correlatas às descritas. 
 
 

DENTISTA (ESF – SMS) 
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ATRIBUIÇÕES - diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos 
Clínicos e cirú rgicos, para promover e recuperar a saúde bucal; realizar levantamento epidemiológico para 
traçar o perfil da saúde bucal, procedimentos clínicos definidos na NOA, tratamento integral no âmbito da 
atenção básica, atendimentos de primeiros cuidados nas urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais; 
encaminhar e orientar os usuários com problemas complexos assegurando seu acompanhamento; 
prescrever medicamentos; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar 
as ações de assistência integral odontológica; aliar a atuação á prática da saúde co letiva odontológica, 
educativas e preventivas; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; 
Deve possuir conhecimentos sobre Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis 
de prevenção. Métodos preventivos {Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia dental e 
análise funcional. Anatomia e aplicação clínica . Sistema dental. Farmacologia dos anestésicos locais. 
Anestésicos locais e controle da dor. Complicações das anestesias locais. Técnicas anest ésicas em 
odontologia. Su bstância anest ésica. Toxicologia. Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e 
complicações exodônticas. Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Cárie dentária. 
Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em 
dentes ant eriores e posteriores. Adesivos. Amalgáma. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador 
Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento 
absoluto. Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. Alterações 
patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal 
radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: 
Antibióticos. Analgésicos. Ati piréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes 
musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas 
cardiovasculares, doenças gastrointestinai s e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopediatria: 
Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança e no adolescente. 
Traumatismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes decíduos. Restaurações em dentes 
decíduos. Anatomia dos dentes decíduos. Fluorose dental. Selantes. Técnicas anestésicas em crianças. 
Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e 
do crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico. 
Anomalias dentárias. Patologia das glândulas saliva res. Tumores de tecidos moles. Periodontia: Anatomia 
periodontal. Classificação das doenças periodontais. Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. 
Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. Materiais dentários: 
Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição das resinas. Código de ética odontológica. 
Bibliografia: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualiza das sobre os conteúdos 
especificados. Desenvolve atividades correlatas em qualquer Unidade de Saúde (UBS, Pronto Socorro, ESF' s, 
Especialidades, Consultórios, ou outro definido pela Secretaria Municipal, de Saúde); fica subordinada a 
escala própria definida pela Secretaria Municipal de Saúde. 
  

FISCAL DE RENDA 
Lavrar notificações e autos de infração; lavrar termos circunstanciados das diligências fiscais efetuadas; 
executar tarefas de fiscalização de tributos municipais junto a estabelecimentos industriais, comerciais e 
prestadores de serviço e demais entidades; fiscalizar mercadores ambulantes; intimar, notificar e autuar os 
infratores das obrigações tributárias e das normas municipais; sugerir medidas para solucionar possíveis 
problemas administrativos ligados à fiscalização; executar outras tarefas correlatas. 
 
 
 
 
 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 



Município de Mirante do Paranapanema/SP 
– Capital do Pontal e da Reforma Agrária – 

Rua Getúlio Vargas, nº 721 – Centro – Fone/Fax: (18) 3991-9191 – CNPJ 44.937.365/0001-12 
Mirante do Paranapanema – SP – CEP 19.260-000 

prefeitura@mirantedoparanapanema.sp.gov.br – http://www.mirantedoparanapanema.sp.gov.br/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

20 
 

Prestar assistência de enfermagem do trabalho ao paciente em ambulatórios, em setores de trabalho e em 
domicílio; executar atividades relacionadas com o serviço de higiene, medicina e segurança do trabalho, 
integrando equipes de estudos; realizar procedimentos de enfermagem de maior complexidade e prescrever 
ações, adotando medidas de precaução universal de biossegurança; estudar as condições de segurança e 
periculosidade da Instituição, efetuar observações nos locais de trabalho e discuti-las em equipe, identificar 
as necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria do trabalho; elaborar e executar planos e 
programas de proteção à saúde dos funcionários, participar de grupos que realizam inquéritos sanitários, 
estudar as causas de absenteísmo, fazer levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, 
proceder a estudos epidemiológicos, coletar dados estatísticos de morbidade e mortalidade de 
trabalhadores, investigar possíveis relações com as atividades funcionais, obter a continuidade operacional e 
aumento da produtividade; executar e avaliar programas de prevenções de acidentes e de doenças 
profissionais ou não profissionais, fazer análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das 
condições de trabalho para propiciar a preservação de integridade física e mental do trabalhador; prestar 
primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazer curativos ou imobilizações 
especiais, administrar medicamentos e tratamentos e providenciar o posterior atendimento médico 
adequado para atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto ao paciente; elaborar e executar ou 
supervisionar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores proporcionando-lhes 
atendimento ambulatorial no local de trabalho, controlar sinais vitais, aplicar medicamentos prescritos, 
curativos, instalações e teses, coletar material para exame laboratorial, realizar vacinas e outros tratamentos 
para reduzir o absenteísmo profissional; organizar e administrar o setor de enfermagem específico aos 
trabalhadores da Instituição, provendo pessoal e material necessários para promover o atendimento 
adequado às necessidades de saúde dos funcionários; treinar funcionários instruindo-os para a redução de 
incidência de acidentes; planejar e executar programas de educação sanitária, divulgar conhecimentos e 
estimular a aquisição de hábitos sadios, a fim de prevenir doenças profissionais, manter cadastros 
atualizados para subsídios processuais em causas indenizatórias; participar e colaborar com a educação 
permanente em serviço dos colaboradores da Instituição. Realizar pesquisas e levantamento de dados 
epidemiológicos; coordenar ações de controle epidemiológico; trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde. 
 

FARMACÊUTICO 
Planejar, organizar e avaliar os serviços prestados nesta área de atuação junto a Secretaria de Saúde 
Municipal e a Administração Municipal, estabelecer rotina de trabalho junto as unidades de saúde municipal, 
especificamente na área de Farmácia, realizar ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos a saúde, 
administrar medicamentos e/ou aplicar medidas de prevenção e controle sistemático dos medicamentos e 
materiais utilizados no Pronto Socorro Municipal, Equipes de Saúde da Família e demais Unidades de 
Atendimento Municipal. Dar assistência integral a saúde, responsável por manter a qualidade dos 
medicamentos (receber, armazenar, estocar, conservar e observar a validade); Responsável pelo Dispensário 
de Medicamentos nas Unidades de Saúde Municipal; Dar orientação sobre uso de produtos, materiais de 
enfermagem e/ou medicamentos; Exercer fiscalização sobre estabelecimentos de saúde, produtos, serviços e 
exercício profissional; Estar integrado com a equipe de saúde; Responsável pela estabilidade de 
medicamentos (prazos de validade e sinais de instabilidade); Exame físico em medicamentos, 
armazenamento, distribuição de medicamentos, avaliação da prescrição e dispensação; Programação e 
aquisição de medicamentos; Ação farmacológica e mecanismo de ação dos medicamentos que atuam nos 
sistemas nervoso central, autônomo, respiratório, digestivo e cardiovascular; Terapêutica da dor, inflamação 
e processos infecciosos; Interações medicamentosas, farmacoepidemiologia; Critérios e parâmetros técnicos 
para seleção de medicamentos; Legislação Sanitária; Lei 5991/73 MS, Lei de Genéricos – 9.787/99, Portaria 
344,MS, Constituição Federal (artigos 196 a 200), Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 Altera os arts. 
34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços 
públicos de saúde. Lei 8.080, de 19/9/91990 - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
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e dá outras providências, Lei 9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080), Lei 11.108, de 
07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080), Lei 10. 424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei nº 8.080). 
Desenvolve atividades correlatas em qualquer Unidade de Saúde (UBS, Pronto Socorro, ESF´s, Farmácia 
Municipal, Especialidades ou outro local definido pela Secretaria Municipal de Saúde); fica subordinada a 
escala própria definida pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 

FISIOTERAPEUTA  
Atende pacientes  para  prevenção,  habilitação  e  reabilitação  de  pessoas  utilizando  protocolos  e 
procedimentos  específicos  de  fisioterapia.  Visita  regularmente  residência  do  município  e  distrito,  no  
acompanhamento  do tratamento  de  pacientes.  Realiza diagnóstico específico;  analisa  condições  dos  
pacientes.  Orienta  pacientes,  familiares  e responsáveis; ministra testes e tratamentos ortópticos no 
paciente. Desenvolve ações comunitárias de programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de 
vida. Deve possuir conhecimentos de métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em 
fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios 
terapêuticos e treinamento funcional. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da 
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. 
Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, 
semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e 
traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, 
curativa e reabilitadora. Ética profissional. Outros procedimentos relacionados com a área de atuação. 
 

FONOAUDIÓLOGO 
Atende pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiólogos.  Visita regularmente residência no Município e Distritos no 
acompanhamento do tratamento de pacientes.  Realiza diagnóstico específico; analisa condições dos 
pacientes.  Orienta pacientes, familiares e responsáveis; ministra testes e tratamentos no paciente.  
Desenvolve ações comunitárias de programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Outros 
procedimentos relacionados com a área de atuação. 
 

MÉDICO   
Planejamento e execução de programas de educação para a saúde; realização de consultas e exames médicos 
ambulatoriais e emergenciais; avaliação de exames complementares, inspeção de saúde para efeito de posse 
e demissão, concessão de licença médica, aposentadoria por invalidez, readaptação e outros, emitindo laudo 
médico e pareceres; Remoção de pacientes para instituições hospitalares em casos de emergência; avaliação 
de atestados médicos; participação em atividades internas e externas relacionadas à prevenção de doenças e 
à promoção da saúde e do bem estar; realização de Perícias médicas individualmente ou em junta médica; 
homologação se for o caso, de atestados expedidos por médicos; realização de outras atividades inerentes à 
área de atuação e/ou formação especializada. Deve possuir conhecimentos específicos: Epidemiologia, 
fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças: Cardiovasculares; insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas de aorta, insuficiência 
arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória 
aguda, bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia 
intersticial, neoplasias. Do Sistema Digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 
inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, 
hipertireodismo, doenças da hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e 
hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, 
acidentes de transfusão. Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso 
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sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular 
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.  Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcóolica, 
surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, 
difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, 
estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose, viroses. Dermatológicas:  
escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas 
imunológicas, doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia. Ginecológicas: doença 
inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama intercorrências no ciclo gravídico. 
Bibliografia Saúde da Família – Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial – Ministério da 
Saúde; A estratégia do PSF – refletindo sobre a mudança do modelo assistencial em saúde – Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da Saúde e suas alterações; 
Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – P.A.C.S.; Normas e Diretrizes do 
Programa de Saúde da Família – PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre Guia Prático do 
Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde – Governo Federal. Desenvolve atividades correlatas em 
qualquer Unidade de Saúde (UBS, Pronto Socorro, ESF´s, Especialidades, Consultórios Médicos ou outro 
definido pela Secretaria Municipal de Saúde); fica subordinada a escala própria definida pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

PROCURADOR JURÍDICO 
Defender direitos e interesses da municipalidade, representando-a em juízo ou fora dele, nas ações em que 
este for autor,  réu, ou interessado, acompanhando o andamento de processos, praticando os atos 
necessários para garantir seu trâmite legal, prestando assistência jurídica, propondo ou contestando ações, 
solicitando providências, avaliando provas documentais e orais, contribuindo na elaboração de projetos de 
lei, analisando legislação para atualização e implementação, apresentando recursos, comparecendo a 
audiências e outros atos, dentro dos princípios éticos. Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente, 
mediando questões, proferindo palestras, prestando serviços de peritagem, arbitrando interesses de partes, 
formalizando  parecer técnico jurídico, firmando acordos, realizando audiências administrativas, 
participando de negociações coletivas. Adequar os fatos à legislação aplicável, estudando a matéria jurídica  
e de outra natureza e consultando códigos, leis, jurisprudência, doutrina e outros documentos. Obter os 
elementos necessários à defesa ou acusação, complementando ou apurando as informações levantadas, bem 
como tomando outras medidas  como  preparar a defesa  ou  acusação  e  arrolar  e  correlacionar  
fatos, aplicando  o   procedimento adequado para apresentá-los em juízo, entre outros. Redigir e elaborar 
documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, 
fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal, constitucional e outras, bem como atos 
administrativos, convênios, termos administrativos, projetos de lei, entre outros. Efetuar a cobrança da dívid
a ativa, judicial ou extrajudicialmente, bem como coordenar e participar de comissões de inquéritos e sindicâ
ncias.  Assistir a  municipalidade na negociação   de  contratos, convênios e acordos com outras entidades 
públicas ou privadas, bem como avaliar os procedimentos referentes aos 
diversos tipos de convênios e contratos firmados, examinando toda a documentação e os aspectos 
legais concernentes à transação. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
 
 
 
 
 
 

NUTRICIONISTA 
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TÉCNICO AGRÍCOLA 
Realizar atividades de natureza especializada de nível técnico, a fim de executar trabalhos relativos à área de 
habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de agropecuária com 
ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, 
periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, 
bem como realizar atividades de extensão rural e Assistência Técnica na área Agropecuária com base na 
realidade rural, buscando a elevação do nível socioeconômico do meio rural do município. Assistir, orientar e 
promover a produção de hortifrutigranjeiros no meio rural do município; - Prestar assistência aos 
agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre meios de defesa e tratamento contra pragas e 
moléstias nas plantas; -Orientar os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos de vacinação, 
de criação e contenção de animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e desinfecção de 
estábulos, baias, tambos; -Auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento dos animais; - Auxiliar 
o veterinário no serviço de inspeção municipal; -Realizar a inseminação artificial; -Colaborar na organização 
de exposições rurais; -Acompanhar o desenvolvimento da produção pecuária do município; -Orientar, 
assistir e acompanhar as agroindústrias do município; - Orientar assistir e acompanhar a produção de flores 
no município; -Prestar assistência técnica aos produtores rurais inscritos ou não no Programa Municipal de 
Desenvolvimento Rural do município; -Promover, organizar, coordenar e avaliar palestras, encontros, 
seminários, dias de campo visitas técnicas, visando o aumento da produção, produtividade e melhoria da 
qualidade de vida do meio rural; -Orienta e assessora na solução de problemas comunitários de interesse 
local, tais como: abastecimento de água, estradas, escolas rurais e outros. 
 
 
 
 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 
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Execução de atividades que dizem respeito à implantação e o gerenciamento de programas voltados à 
Enfermagem do Trabalho; execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e 
estratégias de trabalho; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional 
e/ou área a qual encontra-se habilitado; levantamentos e prestação de informações, por solicitação do 
dirigente da unidade organizacional; coordenação das equipes de trabalho por definição dos seus superiores 
hierárquicos; prestação e assistência em sua área de habilitação profissional de nível técnico aos dirigentes 
das unidades organizacionais e aos profissionais especializados de nível superior do Município; execução de 
atividades de natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais 
sobre assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos 
equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; execução das 
atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, 
arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou por e-mail, registros, informações 
escritas ou verbais, entre outras; atuar em ações específicas do Programa Saúde do Trabalhador; efetuar o 
controle das prescrições e checagem de horários após administração dos medicamentos ou procedimentos 
de enfermagem; realizar as ações de pré-consulta e pós consulta, de acordo com o programa e subprograma 
a ser seguido, com maior conhecimento quanto às causas das patologias mencionadas e medicamento 
administrados, podendo explora-las, esclarecendo os efeitos colaterais e gerais, sob supervisão indireta do 
enfermeiro ou médico; aplicar, de acordo com a prescrição médica, injeções, vacinas, venóclise e 
administração de soluções parenterais; efetuar a checagem, após a realização da ação de enfermagem, 
empregando técnica e instrumentos apropriados, verificando temperatura, pressão arterial, pulsação e 
respiração, obedecidos os horários preestabelecidos; realizar, sob supervisão do enfermeiro ou médico, 
curativos simples com dreno e sonda, retirada de pontos cirúrgicos, aspiração de secreção orofaríngea, de 
traqueotomia e entubação; auxiliar o médico no que se refere a procedimentos de enfermagem, parecentese 
abdominal, diálise peritoneal e hemodiálise; aplicação de técnicas adequadas, no manuseio de pacientes com 
moléstias infecto-contagiosas; aplicar todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob supervisão de 
médico ou enfermeiro; auxiliar no preparo psicológico do paciente para diversos procedimentos realizados, 
dentro da unidade de atendimento médico; coletar e dar manutenção nos materiais físicos, químicos e 
biológicos, para possibilitar a realização de exames laboratoriais e de enchimento, embalagem  e rotulação 
de vidros, ampolas e similares; executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade; 
desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela Chefia imediata. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Executar procedimentos diversos, tais como: lavagens, sondagens, aspirações,  nebulizações, sedação e 
outros, sob supervisão do Enfermeiro;  Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de  enfermagem 
aos pacientes da Instituição, atuando sob a supervisão do Enfermeiro, executando tarefas de mesma 
natureza e  nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional, bem como, auxiliar nas atividades 
de planejamento, ensino e pesquisa nela desenvolvidos, quando houver ou for solicitado; trabalhar em 
conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança, tais como: - assistir ao Enfermeiro no 
planejamento, programação, orientação e supervisão  das atividades de Assistência de enfermagem; prestar 
Assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão do 
Enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição; auxiliar 
o Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em  geral, em programas de vigilância 
epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar, bem como, no controle sistemático de danos 
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; preparar pacientes para 
consultas, exames e tratamentos, orientando-os sobre  as condições de realização dos mesmos; colher e/ou 
auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório,  segundo orientação; orientar e auxiliar 
pacientes, prestando informações relativas à higiene,  alimentação, utilização de medicamentos e cuidados 
específicos em tratamento de saúde, verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo 
rotinas estabelecidas e/ou prescrição de enfermagem; preparar e administrar medicações por via oral, 
tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob  
supervisão do Enfermeiro; - cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; realizar a 
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movimentação e acompanhar o transporte de pacientes de maneira  segura; auxiliar nos atendimentos de 
urgência e emergência; - circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as  conforme 
necessário; auxiliar no controle diário do material utilizado , bem como na requisição,  conforme as normas 
da Instituição, do material necessário à prestação da assistência à saúde do paciente; - participar nos 
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção  de acidentes e de doenças profissionais  e 
ocupacionais; participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto  risco; controlar materiais, equipamentos 
e medicamentos sob sua responsabilidade; manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, 
zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; - anotar no prontuário do 
paciente com clareza e precisão as observações feitas,  os cuidados e procedimentos de enfermagem 
realizados; auxiliar no cuidado, guarda e controle dos gastos de materiais do setor, bem  como, no zelo de 
aparelhos e equipamentos, para que sejam mantidos em perfeitas condições; executar atividades de limpeza, 
desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Compreende genericamente, a execução de atividades que dizem respeito a implantação e o gerenciamento 
de programa de trabalho; execução e acompanhamento de planos, programas, projetos, métodos e 
estratégias de trabalho; acompanhamento da legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional 
e/ou área a qual encontra-se levantamentos e prestação de informações, por solicitação do dirigente da 
unidade organizacional; coordenação de equipes de trabalho por definição dos superiores hierárquicos; 
prestação de assistência em sua área de habilitação profissional de nível técnico aos dirigentes das unidades 
organizacionais e aos profissionais especializados de nível superior do Município; execução de atividades de 
natureza burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os 
assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; operação dos equipamentos 
que sejam necessários ao cumprimento dos objetivos do cargo tais como: digitação, arquivamento, 
encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou e-mail, registros, informações escritas ou verbais, 
entre outras; executar e supervisionar, respeitada a hierarquia, atividades ligadas à segurança do trabalho, 
visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de 
trabalho, observando o cumprimento de toda legislação pertinente; promoção de inspeções no ambiente de 
trabalho, inclusive máquinas e equipamentos, identificando condições perigosas, sugerindo e tomando todas 
as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os 
servidores e empregados públicos municipais quanto a atitudes de segurança no trabalho; preparação de 
programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de educação, conscientização, 
orientação e divulgação de normas de segurança, visando ao desenvolvimento de atitude preventiva nos 
funcionários públicos municipais quanto a segurança do trabalho, em busca de prevenção de acidentes do 
trabalho e doenças ocupacionais; determinação da utilização pelo trabalhador dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, 
quando as condições assim o exigirem, visando a redução dos riscos à segurança e integridade física do 
trabalhador; colaborar com projetos de modificações prediais ou novas instalações municipais, visando a 
criação de condições mais seguras de trabalho; pesquisa e análise das causas de doenças ocupacionais e as 
condições ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua 
incidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças; promoção de campanhas, 
palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do 
trabalho, bem como para informar e conscientizar o servidor e empregado público municipal sobre 
atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de 
treinamento e divulgação; colaboração com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), em seus 
programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar soluções corretivas e preventivas 
de acidentes do trabalho; levantamento e estudo das estatísticas de acidentes de trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas; 
elaboração de planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a incêndios e 
salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente; avaliação dos casos de acidente de trabalho; executar 
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outas atividades de mesma natureza e grau de complexidade; desempenhar outras atividades que lhe forem 
atribuídas pela Chefia imediata. 
 

PEDREIRO 
 
 

 
 
 
 


