Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Parana
Avenida Paraná 307 - CEP 8795 5 -0 0 0 - Fone/Fax 044-3464-1163
CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Parana
EDITAL N° 9 0 / 2 0 2 1
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 0 0 1 / 2 0 2 1
A Prefeita Municipal de São Pedro do Paraná - PR, 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 Processo Seletivo
Simplificado para Admissão de Pessoal, por PRAZO DETERMINADO, conforme abaixo discriminado:
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA e supervisionado pela Comissão nomeada nos term os da Portaria n°
67/2021.
1.1.1
O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento de vagas e formação de CR - Cadastro
de Reservas.
1.1.2 . O program a das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.1.3 . A descrição de cargos encontra-se no Anexo II deste Edital.
1.1.4. Não serão fornecidas inform ações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais
eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosam ente as formas de divulgação
estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.
1.

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

N om enclatura

C/H

Vagas

Venc. (R$)

T axa de
Inscrição

Requisitos Especiais

(R$)
Auxiliar
Docente

de

20

01

1.200,00

50,00

Ensino Médio Completo.

Auxiliar de Enfermagem

40

01

1.543,60

50,00

Ensino médio, Curso Profissionalizante de
Técnico de Enfermagem e registro no COREN.

Médico - Clínico Geral

20

01

6.687,61

50,00

Ensino Superior em Medicina e Registro
Profissional no Conselho de Classe.

Oficineiro de Capoeira

10

01

7 00,00

35,00

Ensino Fundamental Completo.

Oficineiro de Esporte CRAS

10

01

7 00,00

50,00

Ensino Superior em Educação Física.

Oficineiro de Informática
- CRAS

10

01

7 00,00

50,00

Curso Profissionalizante
Inform ática

Oficineiro
CRAS

10

01

7 00,00

50,00

Curso de Inglês ou Ensino Superior em Letras
com habilitação em Língua Inglesa.

20

01

1.521,91

50,00

Magistério concluído
Superior ou Pedagogia.

20

01

1.521,91

50,00

Magistério concluído ou Curso Normal
Superior ou Pedagogia e Pós-Graduação em
Educação Especial.

de

Apoio

Inglês

-

Professor

Professor
Especial

de

Educação

ou

de

Técnico

Curso

de

Normal
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições ficarão abertas:
Entre às 0 9 h o ras do dia 03 de setem b ro até às 2 3 h o ras e 5 9 m inutos do dia 1 3 de setem b ro de 2 0 2 1 ,
a tra v é s do e n d ereço eletrô n ico www.klcconcursos.com.br.
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico ww w.klcconcursos.com .br.
durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Processo Seletivo Simplificado e efetuar sua
inscrição, conforme os procedim entos estabelecidos abaixo:
2.2.1. Ler e aceitar o requerim ento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transm itir 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 1 4 de setem b ro de 2 0 2 1 .
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 1 4 de setem b ro de 2 0 2 1 , disponível no endereço eletrônico
ww w.klcconcursos.com .br. som ente poderá ser im presso após a conclusão do preenchim ento da ficha de
solicitação de inscrição on-line;
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet som ente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do
valor da inscrição;
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 1 4 de setem b ro de
2 0 2 1 , não serão aceitas;
2.2.6. A em presa 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, congestionam ento
de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que im possibilitem a transferência de
dados;
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenom e corretam ente e indicar o cargo para o
qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenom e terá sua inscrição indeferida.
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via In ternet implicará a não efetivação da inscrição.
2.2.9. O candidato é responsável pelas inform ações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as
eventuais consequências de erros de preenchim ento daquele documento.
2.2.10. Ao inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, é recom endável ao candidato observar atentam ente as
inform ações sobre a aplicação das provas.
2.2.11. As inform ações 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,
com parecer 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 im portância 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 Processo Seletivo
Simplificado.
2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de
pagamento, condicionais ou extem porâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
2.3 - O candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado 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 reconhecim ento de gozo de direitos políticos, nos term os do Artigo 12, § 1° 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. T er idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.
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2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Perito Médico Oficial do
Município.
2.3.6.1. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.
2.3.7. Apresentar documentação com probatória 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 transitado em julgado;
2.3.10. Não receb er proventos de aposentadoria ou rem uneração de cargo, cargo ou função pública, ressalvados
os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal.
3.

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

3.1. As Pessoas com Deficiência - PcD que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Processo Seletivo
Simplificado, desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras.
3.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1° e 2° do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7.853/89,
fica reservado aos mesmo 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas para cada cargo.
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo que a quinta vaga de
cada emprego seja destinada ao candidato portador de necessidades especiais conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
3.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às PcD, 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. 4° do Decreto
Federal N° 3.298/99.
3.1.4. As Pessoas com Deficiência - PcD, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal N°
3.298/99, particularm ente 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, §§ 1° e 2°, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de
inscrição especial.
3.1.5. As Pessoas com Deficiência - PcD, após a realização da sua inscrição, deverão encam inhar via e-mail klcconsultoria@gm ail.com -, até o dia 1 3 / 0 9 / 2 0 2 1 , os seguintes documentos:
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do térm ino 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 encam inhar a
solicitação de “condição especial”, via e-mail - klcconsultoria@gm ail.com - , até o dia 1 3 / 0 9 / 2 0 2 1 , 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 PcD, dos candidatos que não encam inharem dentro
do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.
.3.1.8. Aos deficientes visuais (am blíopes) 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 PcD e não terão prova especialm ente preparada, sejam quais forem os motivos alegados.
3.1.10. O candidato classificado como PcD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste
Edital, não poderá im petrar recurso em favor de sua situação.
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3.1.11. A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita em duas listas, contendo a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das PcD e a segunda som ente a pontuação destes
últimos.
4.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO DA ANÁLISE

4.1. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal n° 6.593/ 2008, poderão
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão de Processo Seletivo Simplificado, no período de 0 3 e 0 4 de
setem b ro de 2 0 2 1 , através do preenchim ento da Ficha de Solicitação de Isenção (Anexo III deste Edital) que
será disponibilizada no site ww w.klcconcursos.com .br. Essa ficha, preenchida e assinada, deverá ser enviada via
e-mail klcconsultoria@gm ail.com até as 23h59m in do dia 0 4 de setem b ro de 2 0 2 1 .
4.1.1. Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:
I - Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o
Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2 0 0 7 ; e
II - For m embro de família de baixa renda, nos term os do Decreto n° 6.135, de 2 0 0 7 .
4.1.2. O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerim ento do candidato, contendo:
I - Indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e
II - Declaração de que atende à condição estabelecida no inciso II do item 4.1.1.
4.1.3. A não apresentação dos documentos de que tratam os incisos I e II do item 4.1.2 ou a apresentação dos
documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção.
4.1.4. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será
divulgado no dia 0 9 de setem b ro de 2 0 2 1 , pelo site w w w .klcconcursos.com .br.
4.1.5. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição autom aticamente efetivada. Os candidatos que
tiverem indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a im pressão do boleto para
pagamento dentro do prazo estipulado.
5.

DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS

5.1 - O Processo Seletivo Simplificado será de provas escritas objetivas, prova dissertativa (redação) e prova de
títulos.
5.1.1 - A duração da prova será de até 3h00m in (três horas), já incluído o tempo para preenchim ento da folha de
respostas.
5.1.2 - O candidato deverá com parecer 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.
5.1.3 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em form a de testes, através de questões de múltipla
escolha, com 0 4 (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.
5.1.4 - 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.
5.1.5 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de
máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, ou qualquer m aterial que não seja o
estritam ente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados e deixados
sobre a m esa do fiscal de sala até o térm ino da prova.
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5.1.6 - O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos
especificados acima será autom aticam ente eliminado do concurso.
5.1.7 - É vedado o ingresso de candidato portando arm a nos locais de realização da prova.
5.1.8 - 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.
5.1.9 - 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.
5.1.10 - A Folha de Respostas, cujo preenchim ento é de responsabilidade cb candidato, é o único documento válido
para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
5.1.11 - 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.
5.1.12 - Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala;
5.1.13 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário previsto
para o início das m esmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de
respostas.
5.1.14. Em razão da pandemia do COVID-19 deverão ser adotadas as seguintes medidas no dia de aplicação da
Prova Escrita:
- Será aferida a tem peratura na entrada das Unidades Escolares.
- Álcool Gel - entrada e em todas as salas para os candidatos e aplicadores.
- A lotação das salas será amplamente reduzida em até 30% da capacidade máxima.
- Uso obrigatório da m áscara nas interm ediações e no interior do local de realização das provas.
- Banheiros equipados com sabonete líquido, papel toalha e álcool gel.
- Distanciamento demarcado.
- Cada candidato deverá levar seu m aterial (caneta, lápis, borracha), pois não será emprestado.
- Se o candidato apresentar tem peratura acima de 37,5 °C não poderá realizar o Processo Seletivo Simplificado,
sendo autom aticam ente eliminado.

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1. Será divulgado no dia 1 7 / 0 9 / 2 0 2 1 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas, assim
como o horário e local de realização das provas. A relação será disponibilizada, através de publicação no Órgão de
Im prensa Oficial do Município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná - PR e no site da
em presa responsável pela organização do P ro cesso Seletivo Simplificado www.klcconcursos.com.br. É de
responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova.
7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
7.1. Para os cargos de A uxiliar de Apoio D ocente, A uxiliar de Enferm agem , Médico - Clínico Geral, Oficineiro
de Capoeira, Oficineiro de Esporte - Cras, Oficineiro de Inform ática - Cras e Oficineiro de Inglês - Cras, a
avaliação constará de prova escrita objetiva (caráter eliminatório). A prova escrita objetiva será com posta por 20
(vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem ) pontos, conforme quadro abaixo:
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Tipo de p rova
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
M atemática

N° de questões
10
07
03

V alor de cad a questão
5,0
5,0
5,0

V alor to tal
50,0
35,0
15,0

das q u estões
pontos
pontos
pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
7.2. Para o cargo de Médico - Clínico Geral a avaliação constará de prova escrita objetiva (caráter eliminatório).
A prova escrita objetiva será com posta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem)
pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de p rova
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa

N° de questões
15
05

V alor de cad a questão
5,0
5,0

V alor to tal das q u estões
75,0 pontos
25,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
7.3. Para os cargos de P ro fesso r e P ro fesso r de Educação Especial, a avaliação constará de prova escrita
objetiva, prova escrita dissertativa e prova de títulos. A prova escrita objetiva será com posta por 20 (vinte)
questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem ) pontos, conform e quadro abaixo:
Tipo de p rova
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa

N° de questões
15
05

V alor de cad a questão
5,0
5,0

V alor to tal das q u estões
75,0 pontos
25,0 pontos

7.3.1 A P rova E scrita D issertativa será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
7.3.2 A prova escrita dissertativa, constará de uma redação, referente a um tem a proposto e será avaliada na
escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos. A avaliação é realizada por bancas de professores das áreas de Língua
Portuguesa e de Lingüística, prévia e especificam ente preparada para o processo. Para garantir a objetividade no
processo de avaliação, utilizam-se critérios elaborados com pontuação (total ou parcial), sendo observados os
seguintes aspectos:
• O atendim ento às diretrizes do comando que determ ina a produção escrita da redação;
• A capacidade de produzir o texto, obedecendo à modalidade culta da língua escrita;
• A apresentação de ideias, em função da estrutura organizacional do texto solicitado;
• A com preensão e a interpretação de dados e de fatos que compõem o(s) texto(s) de apoio;
• O estabelecim ento de relações entre as ideias na organização textual.
7.3.3. O texto produzido pelo candidato será avaliado a partir de critérios que englobam:
TEMÁTICA: avalia-se o desenvolvimento da tem ática pertinente ao texto solicitado, observando os níveis de
exauribilidade do tema, a partir de texto(s) oferecido(s) como estímulo e apoio à produção escrita, assim como
seu desenvolvimento tem ático a partir dele(s).
TÍTULO: avalia-se a adequação do título construído e apresentado à redação, a partir da tem ática exposta no texto
do candidato, à luz do(s) texto(s) oferecido(s) como estímulo e apoio à produção escrita, sem copiar sua tem ática
própria.
ORGANIZAÇÃO TEXTUAL: avalia-se a estrutura organizacional típica do texto solicitado, considerando os
m ecanism os de coesão e de coerência necessários para a sua m aterialização ou textualização.
DESEMPENHO LINGUÍSTICO: avalia-se o desempenho linguístico a partir da modalidade culta da língua escrita,
observando os níveis de construção de parágrafos, frases, períodos, orações, palavras e seus elem entos
constituintes (ortografia, pontuação, regência, concordância etc.).
7.3.4. Terá nota ZERO na redação o candidato que:
a) não produzir o texto solicitado no comando;
b) fugir à tem ática proposta a partir do(s) texto(s) oferecido(s) como estímulo e apoio à produção escrita;
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c) apresentar desestruturação, caracterizada por m istura de gêneros textuais, dem onstrando im precisão ou
desconhecim ento de sua organização;
d) apresentar alguma m arca ou identificação: número de inscrição, nome (com pleto ou parcial) do candidato,
letra(s) inicial(is) de nome e/ou de sobrenom e real ou fictício, qualquer form a de assinatura, códigos ou
quaisquer palavras ou m arcas (inclusive as de corretivo líquido) que perm itam a sua identificação;
e) desenvolver o texto com letra ilegível, em forma de desenho, com códigos alheios à língua portuguesa escrita,
com espaçam ento excessivo entre letras, palavras, linhas, parágrafos e m argens ou apresentar falhas no
desempenho linguístico em diversos níveis;
f) escrever a Versão Definitiva a lápis ou a tinta em cor diferente de azul-escuro ou preta;
g) não apresentar seu texto na folha Versão Definitiva ou entregá-la em branco.
h) apresentar a versão Definitiva em número de linhas maior que o solicitado.
7.3.5. Som ente terão a prova escrita dissertativa corrigida os candidatos que obterem a nota mínima de 50,0
(cinqüenta) pontos na prova escrita objetiva.
8. DA PROVA DE TÍTULOS
8.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para os cargos de P ro fesso r e P ro fesso r de
Educação Especial, deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação das provas, ao fiscal da sala
de prova.
8.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o
Título não será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
8.3. Os documentos com probatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, contendo
na sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição e cargo para o qual está concorrendo, bem como,
o número do documento de identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em CÓPIA
REPROGRÁFICA AUTENTICADA. Caso o documento com probatório do título possua o Código de Verificação de
Autenticidade, o candidato deverá apresentar o Certificado de conclusão do Curso devidamente acompanhado do
documento da consulta da autenticidade, não havendo, desta forma, a necessidade de autenticação em Cartório.
8.3.1. O candidato deverá num erar sequencialm ente e rubricar cada documento apresentado.
8.3.2. Não serão analisados, sendo autom aticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em desacordo
com os itens 8.3. e 8.3.1. deste Edital.
8.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.
8.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos
de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC - Ministério da Educação, em papel
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.
8.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do
respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por
Instituição reconhecida pelo MEC - Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carim bo e
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.
8.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
8.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos.
8.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos que não
constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.
8.8. A pontuação da documentação de Títulos se lim itará ao valor máximo de 10,0 (dez) pontos.
8.9. No som atório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.
8.10. Quanto ao contido nas alíneas a), b) e c) os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo
pontuado o de maior grau.
8.11. A prova de títulos terá caráter classificatório.
8.12. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante da
documentação do Processo Seletivo Simplificado.
8.13. Serão considerados Títulos som ente os constantes na tabela a seguir:

7

Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Parana
Avenida Paraná 307 - CEP 8795 5 -0 0 0 - Fone/Fax 044-3464-1163
CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Parana

TÍTULOS
a) Doutorado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.
b) Mestrado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.
c)
Pós
Graduação
Latu
Sensu
(especialização) relacionada à área do
cargo pretendido, com carga horária
mínima de 36 0 horas, concluída até a
data de apresentação dos títulos.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO

10,0

10,0

7,0

7,0

3,0

3,0

COMPROVANTE
Cópia
autenticada
do
diploma
devidamente registrado ou declaração
de conclusão de curso, acompanhado
da cópia autenticada do respectivo
Histórico Escolar.
Cópia autenticada do Certificado ou
Certidão de conclusão do Curso,
indicando o número de horas e
período de realização do curso. No
caso de Declaração de conclusão de
curso, esta deve vir acompanhada da
cópia autenticada do respectivo
Histórico Escolar.

9. DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA E DISSERTATIVA
9.1. As P rovas E scrita Objetiva e D issertativa estão previstas para o dia 2 6 de setem b ro de 2 0 2 1 .
9.1.1. O local e horário de realização das provas escrita objetiva e dissertativa serão divulgadas quando da
publicação do Edital de Homologação das Inscrições, previsto para o dia 1 7 de setem b ro de 2 0 2 1 .
9.2. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos ou ainda da situação da pandemia
(COVID19) a data prevista no item 9.1. poderá ser alterada.
1 0 . DAS NORMAS
10.1. As provas escritas objetivas e dissertativas 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 Processo Seletivo Simplificado e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das
provas o candidato cujo com portam ento for considerado inadequado, bem como, tom ar medidas saneadoras, e
restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.
10.2. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o
fecham ento dos portões não será perm itida a entrada de candidatos retardatários.
10.3. Não será perm itida a perm anência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das
provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no
Processo Seletivo Simplificado.
10.3.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um
acom panhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da
criança. Não haverá com pensação do tempo de am amentação à duração da prova da candidata.
10.4. Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado as provas. A exclusivo
critério da Coordenação do local, poderá ser permitido, caso haja disponibilidade, o uso de outros sanitários do
local que não estejam sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando as provas.
10.5. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o
candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar
quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recom endável que a embalagem não reutilizável fornecida para o
recolhim ento de tais aparelhos som ente seja rompida após a saída do candidato do local de provas;
10.6. Após o térm ino das provas os candidatos não poderão perm anecer nas dependências do prédio.
10.7. O candidato não poderá alegar desconhecim ento dos locais de realização das provas como justificativa de
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sua ausência. O não com parecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado.
1 1 . DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
11.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os
seguintes:
a) maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento;
b) o candidato que tiver maior número de filhos;
11.1.1. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se
dará através de sorteio.
1 2 . DOS RECURSOS
12.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a em presa KLC - CONSULTORIA EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 01 (um) dia, contado do prim eiro dia subseqüente à data de publicação do
objeto de recurso contra:
a) Inscrições indeferidas;
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.
12.2.
O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico
w w w .k lccon cu rsos.com .br. no campo específico "RECURSO” com as seguintes especificações:
- nome do candidato;
- numero de inscrição;
- numero do documento de identidade;
- função para o qual se inscreveu;
- a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;
- a fundamentação ou o em basam ento, 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 m encionada tam bém sob pena de sua desconsideração.
12.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por via eletrônica, 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 julgam ento de mérito. A
Banca Examinadora constitui última instância na esfera adm inistrativa para conhecer de recursos, não cabendo
recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.
12.6. O resultado dos recursos interpostos será divulgado no site (ww w.klcconcursos.com .br).
1 3 . 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 Processo Seletivo Simplificado.
13.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
13.1.4. As m atérias constantes das provas a que se subm eterão os candidatos fazem parte do Anexo I, parte
integrante deste Edital.
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1 4 . DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
14.1. O gabarito oficial das provas, bem como o resultado prelim inar da Prova Escrita Objetiva, Dissertativa e
Títulos será divulgado no dia 1° de ou tu b ro de 2 0 2 1 , a partir das 17h00m in, através de Edital afixado no Mural
da Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná e disponibilizado no site da em presa responsável pela
organização do Processo Seletivo Simplificado w w w .klcconcursos.com .br.
1 5 . DO RESULTADO FINAL
1 5 .1 . O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 0 5 de outubro de 2 0 2 1 , a partir das 17h00m in,
através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná e disponibilizado no site da
em presa responsável pela organização do Processo Seletivo Simplificado w w w .klcconcursos.com .br.
1 6 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do
Processo Seletivo Simplificado, 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
posteriorm ente, eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, 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 certam e não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e
outras publicações referentes ao concurso.
16.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, 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 m anter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador,
após o resultado final.
16.6. A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "2" (dois) anos, contados da homologação
final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São
Pedro do Paraná - PR.
16.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosam ente 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 - Ficam impedidos de participar do certam e 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 posteriorm ente à homologação o
candidato será eliminado do certam e, sem prejuízo das medidas adm inistrativas e judiciais cabíveis.
16.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por
médicos especialm ente designados pela Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná - PR e apresentação de
documentos legais que lhe forem exigidos.
16.10. Todos os casos, problem as ou questões que surgirem e que não tenham sido expressam ente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de São Pedro do
Paraná - PR, através da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado.
16.11. Os vencim entos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São Pedro do Paraná - PR,'Assinado
02dofnrma
dedínítal
setem
bro 2021.
nnrNFII A DF FATIMA I III7AO FFRNANDF5'4757

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES:47571950953

LUIZAO FERNANDES:47S 719S0953
Dados: 2021.09.02 1S:49:SS -03'00'

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES
Prefeita Municipal
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ANEXO I - PROGRAMA DE PROVAS
LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL SUPERIOR - 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 - pronom es: conceito,
classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases
- com plem entos verbais e nominais - vozes verbais - orações subordinadas - orações coordenadas - concordância
verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problem as gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões crase - Derivação prefixal e sufixal - Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, sem ânticos - figuras de
linguagem - figuras de palavra - figuras de pensam ento - significação das palavras - vícios de linguagem.
MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR - NÍVEL MÉDIO
Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2°
grau: resolução das equações completas, incompletas, problem as do 2° grau; Equação de 1° grau: resolução problem as de 1° grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do
1°grau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta;
Porcentagem ; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica;
Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares;
Números complexos; Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise
com binatória; Probabilidade; Função do 2° grau; Trigonom etria da 1 â volta: seno, cosseno, tangente, relação
fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e
fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistem a Monetário Nacional (Real); Sistem a de medidas: comprimento,
superfície, massa, capacidade, tempo e volume.
LÍNGUA PORTUGUESA - NÍVEL FUNDAMENTAL
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 - pronom es: conceito,
classificação - preposição - conjunções - interjeições.
MATEMÁTICA - NÍVEL FUNDAMENTAL
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas,
raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problem as; Porcentagem ; Juros Simples; Regras de três simples e
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário
Nacional (Real); Equações: 1° e 2° graus; Inequações do 1° grau.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AUXILIAR DE APOIO DOCENTE
Educação e Sociedade; infância e Cultura; Planejamento na prática educativa; Currículo escolar; Desenvolvimento infantil;
Perspectivas educacionais através do lúdico; Organização do tempo e espaço físico na escola; Características sócio-efetivas,
motoras e cognitivas; O esporte, a criança e o adolescente. Objetivos e funções da educação infantil. Aspectos do
desenvolvimento da criança (físico, social, cognitivo e afetivo). Cuidados físicos com a criança. O ambiente físico/afetivo da
creche/escola. A relação Auxiliar de desenvolvimento Infantil/criança. Jogos Infantis. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 -
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Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB (Lei n2 9.394/96). Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord.
MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
AUXILIAR DE 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 médicocirúrgica: 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;
Recémnascido 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. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica
Municipal.
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. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord.
MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
OFICINEIRO DE CAPOEIRA
A trajetória histórica da capoeira: A capoeira enquanto fenômeno da "Cultura Corporal". O surgimento da capoeira. A
repressão à capoeira. As principais vertentes de capoeira. A institucionalização da capoeira. A capoeira na atualidade. O
processo de escolarização da capoeira: Os programas de institucionalização da capoeira nas escolas. O vínculo com a
Educação Física. A ludicidade. O treinamento. A especificidade. Aspectos pedagógicos. Aspectos psicomotores. Qualidades
físicas intervenientes na capoeira. Características e normas da capoeira: Cerimônias e rituais. Regulamentação da capoeira.
Sistemas de graduação em capoeira. Competição em capoeira. Fundamentos ginásticos da capoeira: Fundamentos de
Esquivas; Fundamentos; Fundamentos Acrobáticos; Fundamentos Traumáticos. Segmentos de Jogos: Individual e em dupla.
Instrumentação e cânticos. Formas de Jogos. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord. MSExcel. Correio
Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
OFICINEIRO DE ESPORTE - CRAS
A importância social da Educação física: na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social.
Desenvolvimento psicomotor. As relações entre a Educação Física e as outras disciplinas. Conhecimento das regras dos
esportes em geral e treinamentos. Desportos: regras; organização de competições e aprendizagem dos principais desportos
(natação, futebol, futsal, voleibol, basquetebol, handebol, atletismo e outros). Recreação: jogos tradicionais; jogos
espontâneos e dirigidos; jogos pré-desportivos; educação para o lazer. Treinamento desportivo: crescimento na criança e no
adolescente; diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da criança e do adolescente; princípios científicos do
treinamento. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei
Orgânica Municipal.
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OFICINEIRO DE INFORMÁTICA - CRAS
Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica
Municipal
OFICINEIRO DE INGLÊS - CRAS
Comprehension. Grammar aspects. Simple and compound sentences: a. Noun clauses; b. Relative clauses; c. Clause
combinations - coordinators and Subordinators. Nouns: a. Compound nouns; b. Countable/ uncountable nouns. Articles.
Conditionals. Pronouns. Adjectives. Adverbs. Prepositions and phrasal verbs. Verbs. Word order. Vocabulary and false
friends. Collocations. Pronunciation. Pontuaction. Bases psicológicas da aprendizagem. Informática básica: noções de
Hardware e Software. MSWord. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
PROFESSOR
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular), Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei n2
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Desenvolvimento
histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e
sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-pedagógico da escola:
concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político-pedagógico.
Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento.
Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Informática básica: noções
de Hardware e Software. MSWord. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei n2
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos.
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Bases psicológicas da aprendizagem. Desenvolvimento histórico das
concepções pedagógicas. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord. MS-Excel. Correio Eletrônico.
Internet. Declaração de Salamanca. Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Resolução CNE/CEB n2 04/2009,
que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado. Apoio Educacional Especializado para
Educação básica, técnica e tecnológica. Práticas de ensino para pessoas com deficiência visual. Práticas de ensino para
pessoas com deficiência auditiva. Procedimentos em educação especial para o ensino de pessoas com altas habilidades e
superdotação. Legislação e Políticas de Educação Inclusiva no Brasil. Tecnologias Assistivas e educação. Acessibilidade no
processo de inclusão escolar. Flexibilização e adaptação curricular. Formação docente e Educação Inclusiva. Informática
básica: noções de Hardware e Software. MSWord. MSExcel. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
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ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
A uxiliar de Apoio D ocente: Auxiliar o docente em sala de aula, em atividades pedagógicas e na organização dos
trabalhos em sala de aula.
A uxiliar de Enferm agem : Auxiliar, sob supervisão, no atendim ento a pacientes nas unidades hospitalares e de
saúde pública, verificando tem peratura, pressão, levantando dados biom étricos e outros; preparar paciente para
consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos, para facilitar a atividade médica;
preparar e esterilizar m ateriais e instrum entos, am bientes e equipamentos, segundo orientação, para realização de
exames, tratam entos, intervenções cirúrgicas, imunizações, obturações e outros; preparar e aplicar vacinas e
injeções, observando as dosagens indicadas; auxiliar na realização de exames clínicos, posicionando
adequadamente o paciente, m anejando os dispositivos necessários segundo instruções médicas; orientar
pacientes, prestando inform ações relativas à higiene, alimentação, utilização de m edicam entos e cuidados
específicos tratam ento de saúde; elaborar relatórios das atividades do setor número de pacientes, exames
realizados, vacinas aplicadas e outros, e efetuar o controle diário do m aterial utilizado, anotando a quantidade e o
tipo dos mesmos; acompanhar em unidades hospitalares as condições de saúde dos pacientes, mediando pressão e
tem peratura, controlando pulso, respiração, troca de soros e m inistrando medicamentos, segundo prescrição do
médico; auxiliar a equipe de enferm agem em intervenções cirúrgicas; colher m aterial para exames laboratoriais,
m inistrar medicação via oral e parenteral; efetuar controles diversos de pacientes; arm azenar e distribuir
m ateriais esterilizados; coletar m aterial para exames de laboratório, segundo orientação médica.
M édico - Clínico Geral: Aplicar os conhecim entos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo
humano; receber e exam inar os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando
instrum entos especiais, para determ inar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames
com plem entares ou encam inhar o paciente para outra especialidade médica; analisar e interpretar resultados de
exames diversos para informar ou confirm ar diagnóstico; prescrever m edicamentos, indicando a dosagem e
respectiva via de adm inistração dos mesmos; prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para
restabelecer ou conservar a saúde; anotar em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados,
anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratam ento, para dar a orientação
terapêutica adequada a cada caso; atender determ inações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de
cada caso; participar de inquéritos sanitários, levantam entos de doenças profissionais, lesões traum áticas e
estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo form ulários próprios e estudando os dados estatísticos,
para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e doenças de natureza não ocupacionais; participar de programas de vacinação, orientando a
seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir m oléstias transm issíveis; atender urgências
clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; em itir atestados e laudos para admissão ou nomeação de empregados,
concessão de licenças, abono de faltas e outros; colaborar na limpeza e organização do local de trabalho; laborar 20
horas semanais.
Oficineiro de Capoeira: Realizar atividades pedagógicas de capoeira que promovam a interação das crianças em
ações estipuladas pelo CRAS.
Oficineiro de E sp orte - Cras: Realizar atividades pedagógicas de esporte que promovam a interação das crianças
em ações estipuladas pelo CRAS.
Oficineiro de Inform ática - Cras: Realizar atividades pedagógicas de Inform ática que promovam a interação das
crianças em ações estipuladas pelo CRAS.
Oficineiro de Inglês - Cras: Realizar atividades pedagógicas de inglês que promovam a interação das crianças em
ações estipuladas pelo CRAS.
P ro fesso r: I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, bem como elaborar e cumprir plano de
trabalho segundo esta proposta; II - zelar pela aprendizagem dos alunos; III - estabelecer e implementar
estratégias de recuperação para os alunos de m enor rendim ento; IV - m inistrar os dias letivos e as horas-aula
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estabelecidas, cumprindo os dias letivos previstos no calendário escolar; V - participar integralm ente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI - colaborar com as atividades de
articulação com as famílias e a comunidade; VII - preencher Livro de Registro de Classe de acordo co as orientações
da escola; VIII - obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Legislação Estadual; IX - desempenhar as demais tarefas
indispensáveis ao êxito dos fins educacionais da escola e do processo ensinoaprendizaqem.
P ro fesso r de Educação Especial: I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, bem como
elaborar e cumprir plano de trabalho segundo esta proposta; II - zelar pela aprendizagem dos alunos; III estabelecer e im plementar estratégias de recuperação para os alunos de m enor rendimento; IV - m inistrar os dias
letivos e as horas-aula estabelecidas, cumprindo os dias letivos previstos no calendário escolar; V - participar
integralm ente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; VII - preencher Livro de Registro de
Classe de acordo co as orientações da escola; VIII - obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na Legislação Estadual; IX desem penhar as demais tarefas indispensáveis ao êxito dos fins educacionais da escola e do processo ensinoaprendizagem.
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ANEXO III

REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Nos term os do Edital do Processo Seletivo Sim plificado n° 0 0 1 / 2 0 2 1 , solicito a isenção do pagam ento da
taxa de inscrição._________________________________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
NOME:
CARGO
PRETENDIDO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
CIDADE/UF:
TELEFONE:
CPF:
RG:
CTPS / SÉRIE
DATA
EXPEDIÇÃO:
E-mail:
NÚMERO DO NIS
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagam ento de taxa de inscrição ao
Processo Seletivo Simplificado, que ap resento condição de H ipossuficiência Financeira e que atendo ao
estabelecido no Edital n° 0 0 1 / 2 0 2 1 da P refeitura M unicipal de São Pedro do Paraná - Estado do Paraná,
em especial quanto às disposições do item 3 deste Edital.
Declaro tam bém estar ciente de que a veracidade das inform ações e docum entações apresentadas é de
in teira responsabilidade minha, podendo a Comissão Exam inadora do Processo Seletivo Sim plificado,
em caso de fraude, om issão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade,
proced er ao cancelam ento da inscrição e au tom aticam en te a elim inação do certam e, podendo ad otar as
m edidas cabíveis contra a m inha pessoa.
São Pedro do Paraná / P R ,___ de_

de 2 0 2 1 .

A ssinatura Candidato
Para uso exclusivo da Com issão Exam inadora do Processo Seletivo Simplificado.
PROTOCOLO
( ) Deferido
( ) Indeferido__________________________________________________________________
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