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EDITAL Nº 047 de 18/12/2015
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015
Em cumprimento às determinações do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de Espigão Alto do Iguaçu, José Nilson Zgoda, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a Comissão Organizadora de
Processo Seletivo Simplificado nomeada pela Portaria nº 183 de 17/12/2015
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a abertura de
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo determinado, de
Farmacêutico para atuar nas Unidades de Saúde do Município de Espigão Alto do Iguaçu, na
operação do sistema HÓRUS e outros sistemas, desenvolvendo as ações de assistência
farmacêutica junto à secretaria de saúde; e de Psicólogo; de Nutricionista; e de Assistente
Social para atuar junto a UBS da Vila Rica, e academia de saúde, todos objetivando atender
necessidade de excepcional interesse público do Município de Espigão Alto do Iguaçu, sob o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com fundamento no artigo 37, inciso IX,
da Constituição Federal e no artigo 39, parágrafo 1º, inciso III, parágrafo 2º, inciso II, e artigo 44,
da Lei Complementar nº 001, de 27 de outubro de 2009, a qual dispõe sobre o Sistema de
Classificação de Cargos, e o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Civis do Poder
Executivo Municipal de Espigão Alto do Iguaçu e dá outras providências.
1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E
HABILITAÇÃO

1.1 – Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Processo Seletivo
Simplificado, os cargos abaixo relacionados:
Cargo

Nº
Salário mensal
Vagas
(R$)

Carga
Horária
Semanal

FARMACÉUTICO

01

1.245,89

20

PSICÓLOGO

01

1.152,80

20

NUTRICIONISTA

01

1.372,38

20

ASSISTENTE SOCIAL

01

914,92

20

Escolaridade Exigida
Ensino Superior em Farmácia e
registro no conselho respectivo.
Ensino Superior em Psicologia e
registro no conselho respectivo.
Ensino Superior em Nutrição e
registro no conselho respectivo.
Ensino Superior em Serviço
Social e registro no conselho
respectivo.

1.2 – Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, quando da sua
convocação, serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, com jornada de trabalho e remuneração conforme descritos neste Edital.
1.3 – A contratação dar-se-á mediante a celebração de contrato por tempo determinado para
labor de segunda a sexta-feira no horário compreendido das 7:30hrs às 17hrs.
1.4 – O contrato terá a duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado uma única vez
por até igual período, desde que seja necessário ao serviço público.
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A contratação não gera aos candidatos direito nem expectativa de direito à efetivação no
Serviço Público Municipal, ou à manutenção do contrato por período superior ao
estipulado para o seu término.

2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
2.1 – Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica;
2.2 – Ter idade mínima de dezoito (18) anos na data da posse;
2.3 – Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;
2.4 – Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino através
de comprovação;
2.5 – Possuir documento oficial de identidade e CPF.
2.6 – Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida,
atestada por certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo cartório criminal.
2.7 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração
assinada pelo candidato;
2.8 – Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo
com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal,
alterado pelas Emendas Constitucionais nºs. 19 e 20.
2.9 – Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do
art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nºs. 19 e 20.
2.10 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite
com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício
profissional, quando for o caso.
2.11 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido.
2.12 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado
para tomar posse do cargo;
2.13 - Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para tomar
posse do cargo.
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1 – Será admitida a inscrição SOMENTE, no setor de Recursos Humanos, da Prefeitura
Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, situada na Avenida Brasília, nº 551, Centro, na
cidade de Espigão Alto do Iguaçu, no período de 04/01/2016 até o dia 15/01/2016,
exceto aos sábados e domingos, no horário compreendido das 8h00min às
11h00min e das 14h00min às 17h00min.
3.2 – A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por procuração, que ficará retida;
3.3 – No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar documento oficial de identidade com
foto e duas fotos 3x4 atuais.
3.4 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação expressa de todo o
disposto no presente Edital;
3.5 – Não haverá devolução do valor da inscrição, em hipótese alguma;
3.6 – O candidato (ou seu procurador) deverá conferir a ficha de inscrição, assumindo total
responsabilidade pelos dados informados;
3.7 – O candidato cuja inscrição contenha dados incorretos, incompletos, ou fizer qualquer
declaração inverídica, inexata, ou ainda, que não possa satisfazer todas as condições
estabelecidas no presente Edital, poderá acarretar o cancelamento de sua inscrição,
tendo, em consequência, anulados os atos decorrentes dela, mesmo que aprovado nas
provas e exames ou ainda que o fato seja constatado posteriormente;
3.8 – Uma vez efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração dos dados já
informados pelo candidato;
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3.9 – Após o término do período de inscrições, o candidato poderá conferir no mural da
Prefeitura Municipal e no Diário Oficial Eletrônico do Município, se sua inscrição foi
validada e se os seus dados estão corretos. Em caso negativo, deverá entrar em contato
diretamente no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do
Iguaçu.
3.10 – O candidato, após realizar sua inscrição na Prefeitura Municipal, deverá pagar e
autenticar o boleto bancário até a data do seu vencimento, podendo este ser pago em
toda rede bancária.
3.11 – As inscrições somente serão acatadas após a comprovação de pagamento do valor da
inscrição, EXCLUSIVAMENTE através do boleto bancário, não sendo aceita qualquer
outra forma de pagamento.
3.12 – A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado divulgará, juntamente com
o Edital de Homologação das Inscrições, os números das inscrições indeferidas.
3.13 – No ato da inscrição o candidato portador de deficiência ou não, que necessite de
atendimento diferenciado no dia das provas deste Processo Seletivo Simplificado ou
prova diferenciada, deverá requerê-lo, por escrito, indicando as condições diferenciadas
de que necessita para realização das provas, devendo o requerimento ser entregue na
Prefeitura Municipal junto com sua inscrição.
3.14 – Não serão confirmadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado após o horário
limite de compensação bancária do dia 15/01/2016.
3.15 – Haverá isenção da taxa de inscrição, analogicamente conforme Decreto Federal n°
6.593/2008.
3.15.1 – Conforme o Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, Art. 1°, ficam
isentos do pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado,
realizado no âmbito municipal, os candidatos que:
a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n 6.135, de 26 de junho de
2007; e
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26
de junho de 2007.
3.15.2 – O candidato que faz jus ao benefício deverá:
a) efetuar sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado no período de 04/01/2016
a 11/01/2016;
b) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 3.16.1 "b",
conforme anexo III deste edital.
c) Entregar no setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Espigão Alto
do Iguaçu, situada na Avenida Brasília, nº 551, Centro, na cidade de Espigão Alto do
Iguaçu, os seguintes documentos: Anexo III devidamente preenchido, cópia do
documento oficial de identidade com foto e duas fotos 3x4 atuais.
3.16 – A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se,
ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto n° 83.936, de 6 de setembro
de 1979.
3.17 – Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via
correio eletrônico.
3.18 – A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, em mural na
Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu - PR, no dia 12/01/2016.
3.19 – Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de
inscrição.
3.20 – Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão comparecer no
setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu e
requerer a impressão do boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o paga-
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mento até o dia 15/01/2016, conforme procedimentos descritos neste edital.
3.21 – O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na ficha
de inscrição, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros, fraudes
e/ou omissões, bem como pela apresentação de documentos fora dos prazos e critérios
estabelecidos por este edital.
3.22 – O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as
exigências impostas por este edital.
3.23 – DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
CARGO

Farmacêutico
Psicólogo
Nutricionista
Assistente Social

VALOR DA INSCRIÇÃO

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

3.23.1 – O pagamento do valor da inscrição será efetuado mediante boleto bancário emitido no
ato da inscrição e devidamente identificado (nome completo do candidato, número do
documento de identidade e número de inscrição), que deverá ser quitado
impreterivelmente até o dia 15/01/2016.
3.23.2 – Antes do recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para ser contratado, se aprovado, pois o valor, uma
vez recolhido, não será restituído em hipótese alguma.
3.23.3 – Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar o laudo
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, nos termos do
Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, tendo como data máxima de
entrega no setor de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do
Iguaçu até o dia 12/01/2016.
3.23.4 – A data de emissão do laudo não poderá ser superior a noventa (90) dias da data de
publicação deste edital.
3.23.5 – O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as
exigências impostas por este edital.
3.23.6 – A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado divulgará a homologação
das inscrições, no mural da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu – PR e no
Diário Oficial Eletrônico do Município, disponível no site da Prefeitura Municipal
www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br, no prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento
das mesmas.
3.23.7 – Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no Processo
Seletivo Simplificado de que trata este Edital, analogicamente, nos termos do Decreto
Federal nº. 3.298/99, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com
as atribuições do cargo.
3.23.8 – No ato da inscrição o candidato portador de deficiência que necessite de atendimento
diferenciado no dia das provas deste Processo Seletivo Simplificado, deverá requerê-lo,
por escrito, indicando as condições diferenciadas de que necessita para realização das
provas.
3.23.9 – As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à
avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à
pontuação mínima exigida.
3.23.10 – O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta
condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
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4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:
O Processo Seletivo Simplificado compreenderá as seguintes etapas:
a) Primeira etapa: consistirá de Prova Escrita Objetiva, de múltipla escolha, com uma
única alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para
todos os candidatos.
b) Segunda etapa: consistirá em exame pré-admissional. No ato da contratação, o
candidato aprovado e convocado para assumir a vaga deverá apresentar a
documentação e laudo médico, bem como a comprovação da titulação exigida no
presente edital, sob pena de perda da vaga.
5. DA PROVA:
5.1. DA PROVA ESCRITA:
5.1.1 – prova escrita objetiva será realizada no dia 23/01/2016, na Escola Municipal Espigão
Alto, situada na Rua Estados Unidos, S/Nº, Centro, na cidade de Espigão Alto do Iguaçu –
PR.
5.1.2 – A prova será realizada no período da manhã. Os candidatos deverão comparecer ao
local das provas às 08h00min, do dia marcado, pois os portões permanecerão abertos
somente até às 8h30min, horário após o qual não será permitido, em hipótese alguma, o
acesso de candidatos à sala de provas.
5.1.3 – A prova escrita terá a duração improrrogável de 3 horas, com início às 08h30min,
avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será considerado classificado o
candidato que na somatória dos acertos obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta)
pontos.
5.1.4 – O candidato deverá comparecer ao local da prova munido da ficha de inscrição, caneta
esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível à apresentação de documento oficial de
identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.
5.1.5 – Será excluído do Processo Seletivo Simplificado, por ato da Comissão Organizadora o
candidato que cometer qualquer irregularidade constante do item 5.1.7 deste edital.
5.1.6 – Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de
respostas, que será o único documento válido para efeito de correção da prova.
5.1.6.1 – Não serão computadas as questões não-assinaladas, assinaladas a lápis,
assim como as questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura, ainda que legíveis.
5.1.6.2 – Ao entrar na sala o candidato receberá seu Cartão de Respostas, o qual
deverá ser assinado e ter seus dados conferidos e, em hipótese nenhuma haverá
substituição do cartão de respostas em caso de erro ou rasura do candidato.
5.1.6.3 – O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão
de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O
preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato
e deverá ser devidamente assinado e entregue ao fiscal de provas juntamente com
o caderno de provas.
5.1.7 – Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de qualquer natureza, o
uso de telefone celular, fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou
similares, bem como, tratar com descortesia os fiscais de provas ou membros da
Comissão Organizadora.
5.1.8 – O candidato não poderá ausentar-se da sala durante a prova, a não ser
momentaneamente, em casos especiais, e na companhia de um fiscal de provas.
5.1.9 – Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas
estranhas ao Processo Seletivo Simplificado nas dependências do local de aplicação da
prova.
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5.1.10 – Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova, seja qual
for o motivo alegado pelo candidato, importando a ausência na sua eliminação do
Processo Seletivo Simplificado.
5.1.11 – Não haverá, igualmente, realização de prova fora do horário ou do local previamente
marcado.
5.1.12 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas
deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que
será responsável pela guarda da criança.
5.1.13 – Os dois últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos na sala,
sendo somente liberados após terem entregues as provas e assinarem a folha ata e o
lacre dos envelopes que guardarão os cartões de respostas para correção.
5.1.14 – O candidato que queira contestar alguma questão, poderá fazê-lo, no dia da prova,
através do fiscal de sala registrando na folha ata, a qual será encaminhada à Comissão
Organizadora.
5.1.15 – Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a
Comissão Organizadora, se reserva o direito de não fornecer exemplares dos Cadernos
de Provas a candidatos ou às instituições outras, mesmo após o encerramento do
Processo Seletivo Simplificado.
5.1.16 – Se o candidato quiser interpor recursos contra alguma das questões, por não o ter feito
em Ata no dia da prova, poderá requerer cópia de prova, junto à Comissão Organizadora,
protocolando o pedido junto à Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasília, nº 551 –
Centro, Espigão Alto do Iguaçu – PR, respeitando sempre os prazos estipulados no item 7
deste Edital.
5.2 – DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA:
5.2.1 – A prova escrita, cuja escolaridade é a partir do ensino superior será composta de 40
questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento:
Quantidade de
Questões
Conhecimentos Específicos do cargo
20
Língua Portuguesa
10
Matemática
10
TOTAL
Conteúdos

Peso
Individual
3,0
2,0
2,0

Peso
Total
60,0 pontos
20,0 pontos
20,0 pontos
100,0 pontos

5.3 – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
5.3.1 – Os conteúdos programáticos estão descritos no Anexo I deste Edital e serão
disponibilizados aos candidatos no mural da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu.
6 – DO RESULTADO FINAL:
6.1 – Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a média final
obtida.
6.2 – Serão considerados aprovados, os candidatos com Média de Classificação Final igual ou
superior a 50 (cinquenta) pontos.
6.3 – Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência, na ordem de posicionamento:
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Processo
Seletivo Simplificado, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 27 da
Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso);
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa;
d) Candidato mais idoso.
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7. DOS PRAZOS PARA RECURSOS:
7.1 – O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos:
7.1.1 – Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar
do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital de homologação das
inscrições.
7.1.2 – Com relação à prova escrita (questões objetivas), no prazo de 02 (dois) dias úteis a
contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do gabarito.
7.1.3 – Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do Processo
Seletivo Simplificado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da ocorrência das
mesmas.
7.2 – O recurso deverá ser individual com a indicação da questão que o candidato se julga
prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citação das
fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre
outros, juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo ser dirigido à Comissão
Organizadora, entregue e protocolado no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito à Avenida Brasília, nº 551, – Centro - Espigão
Alto do Iguaçu – PR.
7.3 – Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto
fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e ou material, em sua elaboração
ou procedimentos que sejam contrários ao disposto nesse Edital.
7.4 – Se da análise de recursos resultar anulação de questões, essas serão consideradas como
respondidas corretamente por todos os candidatos. Se resultar alteração de gabarito, as
provas de todos os candidatos serão corrigidas conforme essa alteração e seu resultado
final divulgado de acordo com esse novo gabarito.
7.5 – Os recursos indeferidos liminarmente não estão sujeitos à análise do mérito, mesmo que
devidamente fundamentados.
8. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:
8.1 – O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade por 06 (seis) meses a contar da
data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual
período, a critério do Poder Executivo Municipal.
8.2 – A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a expectativa de
direito à contratação, ficando a concretização deste ato, condicionado à observância das
disposições legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade e
a necessidade do serviço público.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1 – Se aprovado e convocado, o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar
todos os documentos exigidos pelo presente Edital bem como outros que lhe forem
solicitados, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretando, o descumprimento deste requisito,
na perda do direito a vaga e consequente não contratação.
9.2 – Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame
médico e psicológico e apresentação dos documentos legais que lhe forem exigidos.
9.3 – Os candidatos aprovados e convocados irão prestar serviços na circunscrição territorial do
Município de Espigão Alto do Iguaçu, de acordo com as necessidades da administração
do Município.
9.4 – A convocação para contratação dar-se-á por Edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico
do
Município,
disponível
no
site
da
Prefeitura
Municipal
www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br e em mural da Prefeitura do Município de Espigão
Alto do Iguaçu - PR e outra forma que se julgar necessária.
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9.4.1 - Os aprovados serão chamados única e exclusivamente para preenchimento das vagas
existentes, de acordo com a necessidade do serviço público municipal.
9.5 – Caso venha a mudar de endereço e telefones mencionados no ato da inscrição do
Processo Seletivo Simplificado, o candidato aprovado terá a responsabilidade de manter
seus dados cadastrais (endereços e telefone) atualizados, protocolando na Prefeitura
Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito à Avenida Brasília, nº 551 - Centro.
9.6 – O candidato classificado que não aceitar a vaga ofertada será considerado desistente e
seu nome será eliminado da lista de classificação.
9.7 – É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais
comunicados que serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município, disponível
no site da Prefeitura Municipal www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br, e afixado em mural no
hall de entrada da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu.
9.8 – O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital, em
caso de classificação e contratação, a observância do Regime Jurídico nele indicado.
9.9 – A verificação em qualquer época, de declaração falsa ou inexata de dados constantes da
ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou a prática de atos
dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela
decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais.
9.10– Os cartões resposta deste Processo Seletivo Simplificado bem como os cadernos de
provas serão arquivados pela Prefeitura Municipal e serão mantidos pelo período de seis
(06) meses, findo o qual, serão incinerados.
9.11 - Não será procedida contratação que implique em acúmulo ilegal de cargos, empregos ou
funções públicas.
9. 12 - Para a percepção da remuneração por titulação/regime, a documentação comprobatória
deverá ser apresentada até a data da contratação.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora de
Processo Seletivo Simplificado, com auxílio da Procuradoria Jurídica do Município.
10.2 – Faz parte deste Edital o Anexo I – Dos Conteúdos Programáticos; Anexo II – das
atribuições do cargo; Anexo III – Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição; Anexo
IV – Requerimento de Condições Especiais para Realização da Prova; Anexo V Requerimento de Recurso e Anexo VI – Processo Seletivo Simplificado – Cronograma –
Datas Previstas.
10.3 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em 18 de dezembro de
2015.

JOSÉ NILSON ZGODA
Prefeito Municipal

Adriane Pegoraro
Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado
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ANEXO I
DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Língua Portuguesa:

Interpretação de texto; Ortografia oficial; Divisão silábica; Acentuação gráfica e crase; Flexão do
substantivo e adjetivo (gênero e número); Emprego das classes de palavras; Pontuação;
Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Significação das palavras:
sinônimo, antônimos, homônimos e parônimos; Sintaxe da oração e do período.

Matemática:

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistemas legal de
unidades de medida no Brasil. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas.
Regra de três simples e composta. Razão e proporção. Porcentagem e juros simples. Equação
de 1º e 2º graus. Sistemas de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo
retângulo. Análise e interpretação de gráficos e tabelas.

Conhecimentos específicos do cargo:
Farmacêutico:
Farmacologia: Farmacologia geral: introdução, formas farmacêuticas, farmacocinética (vias de
administração, absorção, distribuição e eliminação das drogas). Farmacodinâmica (princípios de
ação das drogas, teoria de receptores). Fatores que alteram o efeito de medicamentos.
Toxicologia Prescrição terapêutica. Farmacologia especial: farmacologia do(s): SNC, SNA,
aparelho digestivo, cardiovascular-renal e sanguíneo, sistema respiratório, aparelho genital
feminino, autacóides, anti-inflamatório, drogas antimicrobianas, quimioterapia das doenças
parasitarias, vitaminas, hormônios e antagonistas hormonais. Sistematização de uma
farmacoterapia racional. Vantagens e desvantagens do uso de medicamentos. O risco
terapêutico na lactação, geriatria e nas doenças hepáticas e renais. Causas que modificam as
ações e os efeitos dos medicamentos dos medicamentos. Interações fármacos-alimentos.
Farmacogenética. Intoxicações medicamentosas. Farmacotécnica – Assunto: Operações e
abreviaturas em farmacotécnica. Cálculos utilizados em manipulação, Equivalência. Controle de
qualidade. Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas (soluções, xaropes, colírios,
etc.). Formas farmacêuticas sólidas (pós, cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas,
granulados, comprimidos, drágeas); Semissólidos (pomadas, cremes, loções) e fatores que
influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas.
Controle de qualidade de medicamentos – Assunto: Análises Físicas, Análises Físico-químicas;
Análises Microbiológicas de fármacos e formas farmacêuticas.
Bioquímica Geral – Bioquímica das proteínas e aminoácidos, dos ácidos nucleicos e
nucleoproteína, dos carboidratos e dos lipídios. Vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis.
Enzimas. Relações com o meio ambiente. Metabolismo de carboidratos. Ciclo de ácidos tri
carboxílico. Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídios.
Metabolismo de proteínas. Metabolismo de ácido nucleico. Integração metabólica e mecanismo
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de regulação. Bioquímica dos tecidos. Detoxicação. Bioquímica do leite. Equilíbrio eletrolítico e
ácido básico.
Microbiologia – Contaminação microbiológica em medicamentos; Desinfecção; Esterilização.
Assepsia. Bacteriologia geral. Morfologia e fisiologia. Genética bacteriana. Antibióticos e
quimioterápicos. Introdução à virologia. Viroses de interesse na medicina humana. Cocos gram
positivos. Bacilos gram positivos não esporulados. Bacilos gram positivos esporulados. Bacilos
álcool-ácido resistentes. Espiroquetideos. Cocos gram negativos. Bacilos gram negativos
fermentadores. Bacilos gram negativos não fermentadores. Gêneros clamydial/micoplasma.
Introdução à micologia. Dermatófitos. Outros agentes de micoses superficiais. Gêneros
cryptococcus/cândida.
Agentes
da
cromomicopse
e
micetomas.
Gêneros
sporotrix/rinosporidium.. Gêneros paracoccidioides.
Homeopatia – Assunto: Princípios gerais. Fundamentos, farmacotécnica, Métodos
Hahnemannianos; Centesimal Hahnemanniano, Decimal Hering; Cinquenta Milesimal;
Korsakov; Fluxo contínuo. Farmacologia homeopática. Insumos ativos e inertes. Classificação
dos medicamentos. Métodos de preparo. Formas farmacêuticas de uso interno e externo.
Bioterápicos. Formas farmacêuticas de uso externo.
Fitoterapia (Farmacognosia) – Assunto: Princípios gerais. Farmacotécnica. Tipos de extração.
Legislação Sanitária e Farmacêutica – Assunto: Lei 5.991. Decreto 793/MS. Portaria 344/98. Lei
dos Genéricos. Resolução nº 357/2001.
Administração e Economia Farmacêutica – Assunto: Lei 8.666 (noções básicas sobre
licitações). Controle de estoques.
Parasitologia: Relação parasito-hospedeiro (morfologia, biologia, patogenia, profilaxia
epidemiologia). Gêneros: Leishmania, Trypanossoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giardia,
Entomoeba, Shistosoma,Taenia, Ascaris, Ancilostomídeos, Strongyiloides, Enterobius,
Trichiuris.
Farmacovigilância – Assunto: Conceitos gerais de dados práticos sobre o mercado farmacêutico
BPFC – Boas práticas de fabricação e controle – Assunto: Validação de processos e
equipamentos. Validação dos fluxos. Custos. Controle de contaminação cruzada. Descarte de
lixo, etc.
Saúde Pública – Assunto: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, suas diretrizes, Leis
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96).
Código de ética da profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 417 de 29 de setembro de
2004); Constituição Federal 1988 e suas alterações (arts 37 a 43 e arts 196 a 200). Leio
Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal.
Psicólogo:
Ética profissional: psicólogos clínicos e bioética na saúde. Avaliação psicológica e
psicodiagnóstico. Fundamentos e etapas da medida psicológica. Instrumentos de avaliação:
critérios de seleção, avaliação e interpretação dos resultados. Técnicas de entrevista. Laudos,
pareceres e relatórios psicológicos, estudo de caso, informação e avaliação psicológica. Teorias
e técnicas psicoterápicas. Psicoterapia individual, grupal, de casal e de família, com crianças,
adolescentes e adultos. Abordagens teóricas: psicanálise (Freud, M. Klein, Winnicott, Lacan),
cognitivo-comportamental (Skinner, Beck), humanista-existencial (Rogers, Perls), sócio-histórica
(Vygotsky, Luria) e psicodrama (Moreno). Psicologia do desenvolvimento. Clínica infantil e do
adolescente: teoria e técnica. Violência na infância, na adolescência e na família. Dificuldades
de aprendizagem e crianças com necessidades especiais: dificuldade de leitura, escrita e
matemática. Psicopatologia. Transtornos de humor. Transtornos de personalidade. Transtornos
relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Transtornos de ansiedade. Transtorno
do estresse pós-traumático. Transtornos depressivos. Transtornos fóbicos. Transtornos
psicossomáticos. Transtornos somatoformes. Esquizofrenia. Estruturas clínicas (neurose,
psicose e perversão). Psicologia da saúde. Psicologia hospitalar: ética em saúde e no contexto
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hospitalar. Processo saúde-doença (doenças crônicas e agudas). Teorias e manejos do
estresse. Teorias e manejo da dor. O impacto da doença e da hospitalização sobre o doente e a
família. Barreiras e comportamentos de saúde. Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade em saúde. O papel do psicólogo na equipe de cuidados básicos à saúde.
Terceira idade e violência. O processo de envelhecimento e as doenças crônicas e
degenerativas. Tratamento e prevenção da dependência química: álcool, tabagismo, outras
drogas e redução de danos. Tratamento multidisciplinar da obesidade. Psicologia institucional e
comunitária. Promoção da saúde como paradigma reestruturante de intervenção: o papel do
psicólogo nessa perspectiva e sua inserção na equipe multidisciplinar. Áreas e formas de
atuação: perfil psicológico do reabilitando, psicometria, apoio psicológico ao paciente e à família
do grande incapacitado. Prescrição de avaliação e tratamento psicológicos e seus objetivos.
Prescrição de avaliação social do reabilitando e sua família.
Nutricionista:
Nutrição humana básica: digestão, absorção, transporte, metabolismo, biodisponibilidade,
excreção, classificação, função, fontes, carências e toxicidade de macro e micronutrientes,
água, eletrólitos e fibras. Necessidades e recomendações nutricionais para indivíduos:
planejamento e avaliação. Avaliação e diagnóstico do estado nutricional do indivíduo saudável
ou enfermo nos ciclos da vida: conceitos e métodos, inquéritos dietéticos, antropometria,
composição corporal, avaliação laboratorial dos parâmetros nutricionais e imunológicos,
semiologia nutricional, balanço nitrogenado, balanço energético. Prognóstico nutricional e
avaliação nutricional subjetiva global. Guias alimentares para a população brasileira,
alimentação saudável nos ciclos da vida. Educação nutricional. Modificações da dieta normal e
dietas especiais com finalidades terapêuticas. Nutrição funcional, antioxidante e imuno nutrição.
Nutrição no exercício físico e no esporte. Terapia nutricional enteral e parenteral em crianças,
adultos e idosos: indicação, contraindicação, características, prescrição, monitorização,
complicações. Epidemiologia e vigilância nutricional. Fisiopatologia nutricional e dietoterapia.
Desnutrição e carências nutricionais. Obesidade. Transtornos alimentares. Estresse metabólico:
sepse, queimaduras, cirurgias, câncer e síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA).
Diabetes e outras doenças endócrinas e metabólicas. Alergias e intolerâncias alimentares.
Doenças reumáticas e neurodegenerativas Enfermidades transmitidas por alimentos (ETA).
Características e efeito das diferentes modalidades terapêuticas e investigação diagnóstica
sobre o estado e necessidades nutricionais: procedimentos cirúrgicos, diálise, interação drogas
e nutrientes, químico e radioterapia, exames bioquímicos e de imagem. Técnica dietética
aplicada à nutrição clínica. Ética e legislação profissional.
Assistente Social:
Serviço Social: Histórico e conhecimentos gerais da Profissão. Teorias do Serviço Social.
Políticas Sociais e o Estado. Planejamento e Gestão Social. Interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade. Código de Ética Profissional do Assistente Social. Lei nº 8.662 de
07/06/1983 – Dispõe sobre a profissão de Assistente Social. Pesquisa em Serviço Social. A
Instituição e o Serviço Social: concepção de Instituição, espaço institucional e ação profissional,
equipe multiprofissional/interdisciplinar. Serviço Social e Família. Elaboração de laudo/parecer
técnico, específico da área de Serviço Social. Lei nº 7.853 de 24/10/1989 e Lei 3.298 de
20/12/1999 – Política Nacional da Pessoa com Deficiência. Lei nº 8.069 de 13/07/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Lei nº
10.741 de 01/12/2003 – Estatuto do Idoso.
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ANEXO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Farmacêutico:
Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como atuar
em todas as áreas de laboratórios clínico, inclusive banco de sangue; contribuir com
conhecimentos científicos sobre medicamentos, interação medicamentosa, dispensação do
controle de estoque de farmácia hospitalar, de farmácia clínica; controle de antibioticoterapia
executar outras atribuições afins.

Psicólogo:

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a
profissão. Prestar atendimento às crianças com dificuldades de aprendizagem; prestar
atendimento a servidores com necessidades. Proceder a avaliações psicológicas; participar de reuniões de equipes para estudo de casos mais delicados; orientar os professores sobre o nível de desenvolvimento de cada aluno e participar na elaboração do plano
de atividades a serem desenvolvidos em salas de aula; realizar atendimento individual
ou em grupo, dos casos que se fizerem necessários; encaminhar os alunos cujas necessidades específicas exijam atendimentos que fogem as suas possibilidades; proceder a
orientações às famílias; avaliar as condições sociais do educando em função da colocação profissional; participar de reuniões com pais e professores; organizar e manter atualizado o arquivo de seu serviço; elaborar relatórios de suas atividades; efetuar trabalhos
de orientação técnica e planejamento de creche e às escolas; realizar exames psicotécnicos para fins pedagógicos; executar outras atribuições afins.
Nutricionista:

Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição;
planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos; realizar auditoria,
consultoria e assessoria em nutrição e dietética; prestar assistência e educação
nutricional à coletividade ou indivíduos, sadios ou enfermos; prestar assistência
dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de consultórios de nutrição e dietética,
prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para
enfermos; planejar, executar e avaliar políticas, programas relacionados com alimentação e
nutrição; compor equipe multidisciplinar; e todas as atividades regulamentadas pelo Conselho
Federal de Nutrição.
Assistente Social:
Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão. Executar e
supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento dos
pacientes em seus aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas
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e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos processos básicos do
serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e
prevenção de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento
médico; executar outras atribuições afins.
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ANEXO III
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato:__________________________________________________________
RG:________________________________________________________________________
CPF:_______________________________________________________________________
Telefone:___________________________________________________________________
Cargo pretendido: ____________________________________________________________
Número de Identificação Social – NIS (atribuído pelo CadÚnico):_______________________
___________________________________________________________________________
Solicito isenção de taxa de inscrição no Processo Seletivo Simplificado n. 001/2015,
aberto pelo Edital ...... e declaro que:
a) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
b) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº. 6.135 de 2007.

Declaro, sob as penas da lei serem verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente de que
poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não
correspondam à verdade.

________ de ____________________________ de ___________.

_________________________________________
assinatura

Para uso exclusivo da Comissão Organizadora
Espigão Alto do Iguaçu – PR, ________/________/_________ (

) Deferido

(

) Indeferido

Assinatura do Presidente da Comissão Organizadora:_________________________________
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ANEXO IV
REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

Nome do Candidato:__________________________________________________________
Inscrição: __________________________________________________________________
RG:________________________________________________________________________
Cargo Pretendido:____________________________________________________________
Telefone:___________________________________________________________________

Necessita de condições especiais para realização da prova?

(

) Não

(

) Sim

Em caso positivo, especificar e apresentar laudo médico comprovando a necessidade: ______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Espigão Alto do Iguaçu – PR, ________ de ________________________ de ___________.

_________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE RECURSO

Nome do Candidato:__________________________________________________________
Inscrição: __________________________________________________________________
RG:________________________________________________________________________
Cargo Pretendido:____________________________________________________________
Telefone:___________________________________________________________________
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado:
O PRESENTE RECURSO REFER-SE A:
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:

Espigão Alto do Iguaçu – PR, ________ de ________________________ de _____________.

_________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO VI

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2015
CRONOGRAMA – DATAS PREVISTAS

ETAPA OU ATIVIDADE

DATAS

Publicação do Edital no Diário Oficial Eletrônico
do Município

22/12/2015

Período Inscrição com isenção de taxa de
inscrição

04/01/2016 a 11/01/2016

Período de Inscrições

04/01/2016 a 15/01/2016

Divulgação dos pedidos de isenção

12/01/2016

Publicação da homologação das inscrições

20/01/2016

Aplicação da Prova Objetiva

23/01/2016

Divulgação do gabarito

25/01/2016

Prazo para protocolo de recursos da Prova
Objetiva
Divulgação da Classificação Preliminar e
Resultado dos recursos em face da Prova
Objetiva
Prazo para protocolo de recursos da
Classificação Preliminar
Divulgação do Resultado Final
Homologação do resultado final

26 e 27/01/2016

28/01/2016
01 e 02/02/2016
05/02/2016
15/02/2016
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