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Governo Municipal de Nova Canto/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
CONCURSO PÚBLICO N!! 01/2022
EDITAL DE ABERTURA N.!! 01/2022
O Prefeito de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso de suas atri buições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em
conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de
Concursos, instit uída através do Decreto 2416/2022, TORNA PÚBLICA a realização de Concurso Público, sob o regime estatutá rio, para
provim ento de vagas do seu quadro de pess oal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público a que se refere o prese nte Edital será executado pela Faculdad e Alfa Umu arama - UniALFA, Credenciada pelo
MEC, situ ada na Av. Paraná, 73 27
Zon a Ili
Um uara ma
PR
CEP 87502 -000, end ereço eletrô ni co
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/ e correio eletrônico concursos@alfaumuarama.edu.br.
1.2 O Concurso Público desti na-se ao provimento de vagas exist entes, sob regime estatutá rio, de acordo co m a Tabela 2.1 deste Edital
e tem prazo de validade de 2 {dois) anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a
critério do Pod er Executivo Municipal.
1.3 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do
Poder Executivo Municipal, dentro do prazo de validade do concurso.
1.3.1 O candidato terá di reito a nomeação imedi at a, quando aprovad o dentro do número de vagas e ho uver profissional cont rato de
forma irregular desempenhando a mesma função .
1.4 As at ribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital.
1.5 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo li deste Edital.
1.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais
eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no
endereço eletrônico http://concursos.alfaumua rama.edu.br/.
2. DOS CARGOS
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampl a concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD). a
remun eraç ão inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no ca rgo são os estabelecidos a segui r:

Tabela 2.1
Carga

Código
do Cargo

Cargo

TCE PR

Horária
Semanal

Vagas Ampla

Vagas

Remuneração

Concorrência

PcD

Inicial Bruta R$

Taxa de
Inscrição

•

R$ 2.223, 50

R$ 70,00

R$ 3.040, 14

R$ 120,00

Requisitos básicos
ENSINO

172

ED UCADOR INFANTIL

40 h

05 + CR

29

FISIOTERAPEUTA

30 h

01 + CR

162

FONOAUDIÓLOGO

30 h

01 + CR

34

MÉDICO

20 h

219

MOTOR ISTA

149

262

RS 3.040, 14

R$120,00

02 + CR

.
.
.

RS 14 .5 50,92

RS 120,00

40 h

03 + CR

•

R$ 1.742, 18

R$ 40,00

PROFESSOR

20 h

05 + CR

RS l.922,8 1

R$ 70,00

TÉCNI CO DE
ENFERMAGEM

40 h

03 + CR

RS 1.493,05

RS 70,00

.
.

MÉDIO

COM

HABILITAÇÃO

EM

MAGIST ÉR IO OU ENSIN O MÉDIO NORMAL COM

CURSO PRO FISS IONALIZANTE EM ED UCAÇÃO
INFANTIL COM NO M ÍNIMO 265 HORAS DE
DURAÇÃO .
CONCLUSÃO DO ENSINO SU PERIOR NA ÁREA
ESPEC ÍFI CA E HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA
D EX ER CÍCIO DA RESPECTIVA PRO FISSÃO.+CO NCLUSÃO DO ENSINO SU PERIOR NA ÁREA

ESPEC IFICA E HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA
EXER CÍCIO DA RESPECTIVA PROF ISSÃO. • "'
CO NCLUSÃO DO ENS INO SUPER IOR NA ÁREA
ESPECÍFICA E HABILI TAÇÃO NECESSÁRIA PARA
o EXERCÍCIO DA RESPECTIVA PROF ISSÃO.••
MAIOR
SER
DE
21
ANOS,
HAVER
CONCLUÍDO
o
ENSINO
FUNDAMENTAL, POSSUIR HAB ILITAÇÃO NA
CATEGOR IA " D" E CURSO ESPECIALIZADO EM
TRASNPORTE DE PASSAG EI ROS; E DEMAIS
REQUISITOS ESTABE LECIDOS NO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRAS ILE IRO.
ENSI NO M ÉDIO - MAGISTÉR IO OU NORMA L
SUPER IOR OU PEDAGOG IA COM HABILITAÇÃO
PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRI ES
INICIAIS
DO
ENS IN O
FUNDAMEN TAL
DEV IDAMENTE RECONHECIDO PELO MEC.
CON CLUSÃO DO ENS INO TÉ CNICO NA ÁREA
ESPECÍFICA E HABILI TAÇÃO NE CESSÁRIA PA RA 0
EXERCÍC IO DA RESPECTIVA PRO FISSÃO ....

o

• Nestes ca sos não há re serva de vagas para candidatos com deficiência devido ao quantitativo de vagas oferecido, em conformidade
com a Lei Municipal de regência.
2.2 A sig la "CR*" significa: CR: Cadastro Reserva. Os candidatos classificados, acima do número de va ga s prevista s na Tabela acim a,
pa ssarão a integrar o Cad astro de Reserva e poderão ser cham ados qu ando de surgimento de nova s vaga s para o respectivo cargo,
o bservado o prazo de vigência do Concurso Público.

Pági na 1 de 21

ICP
Brasil

~

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE NOVA CANTU.
A Prefeitura Municipal Nova Cantu - PR da garantia da autenticidade
deste documento, desde que visualizado através de
www.novacantu.pr.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.

De acordo com a Lei Municipal Nº 363/2012 de 18 de Abril de 2012.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU–PR.

Nova Cantu – PR, quinta-feira, 13 de outubro de 2022

ANO 2022 - EDIÇÃO Nº 1491

PÁG. 5 de 25

Governo Municipal de Nova Canto/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
CONCURSO PÚBLICO N!! 01/2022
EDITAL DE ABERTURA N.!! 01/2022
2.3 Os candidatos classificados, acima do número de vagas previstas na Tabe la acima, passarão a integrar o Cadastro de Reserva e
poderão se r chamados quando de surgimento de novas vagas para o respectivo cargo, observado o prazo de vigência do Concurso
Púb lico.
2.4 Os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas, deverão apresentar, no ato da realização da prova prática, CNH na
categoria exigida acima, em plena validade, sob pena de eliminação deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de alteração
de categoria.
2.5. Os candidatos classificados nos concursos anteriores que estiverem vigentes, terão prioridade na convocação sob re este concurso.

3. REQUISITOS PARA A POSSE NO CARGO
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores:
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal e Estatuto do Servidor do Município de Nova Cantu;
b) ter completado 18 (dezoito) anos;
c) estar em pleno exercício do s direitos políticos;
d) ser julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficia l, determinada pela Prefeitura;
e) possu ir a esco laridad e exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pú blica
Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;
i) ter sido aprovado e classificado no concurso público;
j) se r portador de bons antecedentes, comprovado por certidão de antecedentes criminais, a ser expedida pelo Juízo da Comarca onde
re side o futuro se rvidor;
k) declarar 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 n º 19 e 20, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma da Constituição Federa l;
1) atender às demais exigências contidas neste Edital; e
m) atender às exigências contidas nas normas dos re spectivos regimes jurídicos dos Servidores Públicos do Mu n icípio de Nova Cantu,
PR .
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas
neste Edital.
4.2 As inscrições para este Concurso Público se rão rea lizadas somente via internet. Não se rão aceitas inscrições efetuadas de forma
diversa da estabelecida neste item.
4.3 O período para a real ização das inscrições será o período estabelecido no ANEXO Ili -Cronograma, observado o horá rio oficial de
Brasília/DF, através do endereço e letrôn ico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/. Para os candidatos que não tiverem acesso à
Internet será disponibilizado o acesso na Prefeitura Municipal de Nova Cantu/PR, departamento de RH, no período constante no
Anexo Ili - Cronograma, no horário da 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, durante os dias úteis, portando
documentos pessoais.
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo e
su bmetendo-se às norma s expressas neste Edital;
b) im primir o boleto ba ncário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor est ip ulado na Tabela 2.1 até a data
estabelecida no cronog rama deste Edital.
4.5 Em hipótese alguma, após fina lizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao candidato alterar
o cargo para o qua l se inscreveu.
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida mediante o pagamento correto do boleto bancário.
4.6.1 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição realizada com data e horário
mais recente, independente da data em que o pagamento tenha sido realizado. As demais inscrições serão canceladas
automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor pago para outro candidato ou ainda para
inscrição realizada para outro cargo.
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
4.7.1 Decl aração falsa ou inexata dos dados constantes no Formul ário de Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação de
declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos
os atos dela decorrentes, impl icando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem prejuízo das com inações legais
cabíveis. Caso a irregularid ade seja constatada após a posse do candidato, o mesmo se rá exonerado do cargo.
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4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária ou Casas Lotéricas, até a data de seu vencimento.
Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá acessar o endereço eletrônico
http:ljconcursos.alfaumuarama.edu.br/, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento até a data máxima
estipulada no ANEXO Ili - Cronograma. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.
4.9 A Facu ldade Alfa Umuarama, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida

no cronograma deste edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não ser
por anulação plena deste concurso.
4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em chequ e que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em depósito ou
transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas.
4.11 A Prefeitura e a Faculdade Alfa Umuarama não se responsabil izam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
4.12 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em formulário próprio,
disponível no endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/, no período estipulado para interposição de recurso,
exp lícita no ANEXO Ili - Cronograma, observado o horário oficial de Brasil ia/DF.
4.13 Não poderão participar deste Concurso Público os agentes públicos que praticaram atos relacíonados ao seu desencadeamento,
em funções, tais como, membro de comissão de licitação, contadores, advogados, tesoureiros, Prefeito Municipal, etc., membros da
comissão de fiscalização, membros das comissões do concurso, da banca examinadora e as pessoas que com quaisquer deles
possuam parentesco, por consanguineidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, até o 32 grau (inclusive).

4.14 As inscrições realizadas por pessoas impedidas de participar, nos termos do item "4.13", serão indeferidas.
5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

5.1 Às pessoas com deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas
durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribu ições do cargo sejam compat íve is com a deficiência. As disposições deste
Edital, referentes às Pessoas com Deficiência, são correspondentes às da Lei nº 7.853/89 e do Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto
nº 5.296/2004, da Le i n2 12.764/12 regulamentada pelo Decreto n2 8.368/14 federais.
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado
até o primeiro número int eiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas porca rgo, nos termos do§ 22 do artigo
52 da Lei n2 8.112/1990.
5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior
a 5 (cinco).
5.1.3 A compatibilidade da pessoa co m deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica especial, perdendo
o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo.
5.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere
ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao loca l de ap licação da prova e às notas mínimas exigidas
de acordo com o previsto no presente Edital.
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 49 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos t ermos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e
as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justi ça: "O portador de visão monocular tem direito de
concorrer, em Seleção Competit iva Pública, às vagas reservadas aos deficientes":
1 - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades pa ra o desempenho de
funções (Redação dada pelo Decreto n2 5.296,de 2004);
li - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências
de SOOHZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto n9 5.296, de 2004);
Ili - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica ; a
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor co rreção óptica; os casos nos quais a somatória
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 9 ; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores (Redação dada pelo Decreto n2 5.296, de 2004);
IV - deficiência mental - funcionamento intelectu al significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e
lim itações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habi lidades sociais;
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d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho;
V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
VI -A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
5.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência ou a condições especiais para realização da prova e da candidata lactante, o
candidato deverá:
5.4.1 a) Acessar o site http://concursos.alfaumuarama.edu.br/;
b) efetuar sua inscrição no concurso púb lico no período estabelecido no Anexo Ili - Cronograma, através do site
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/.
c) Enviar o formulário de solicitação de reserva de vagas para PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) devidamente preenchido e assinado,
conforme Anexo V deste Edital e o laudo médico com as informações descritas no item a seguir;
5.4.1.1 O laudo méd ico deverá estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o cand idato
é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença-CID, com citação do nome por
extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente
serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.
5.4.1.2 Enviar através de link específico de CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS no site
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/, dentro do prazo estipulado no cronograma deste Edital, os seguintes documentos: Anexo V
devidamente preenchido e assinado e laudo médico. O candidato deve estar "logado" no site para enviar os documentos.
5.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não portador de
deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos, o candidato não poderá
interpor recurso em favor de sua situação.
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundia l da Saúde e da Legislação supracitada neste item, a
opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiên cia será desco nsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
5.7 O deferimento da s inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponivel no Edital de
homologação das inscrições, disponível no endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/ em data disponível no Anexo
Ili • Cronograma.
5.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço
elet rôn ico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/ no período proposto no ANEXO Ili - Cronograma, observado horário oficial de
Brasília/DF.
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado na lista geral dos
aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência.
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida com estrita
observância da ordem de classificação geral.
5.10 Da candidata lactante:
5.10.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá:
5.10.1.1 Levar acompanhante;
5.10.1.2 Levar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste esta
necessidade.
5.10.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de realizar a prova na
ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para amamentação. Contudo, durante
a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no
local.
5.10.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos eletrônicos durante a realização do
certame.
5.10.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de prova
acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicion al pa ra a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação,
durante o período de realização da prova.
5.11 A Faculdade de Tecnologia Alfa de Umuarama não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
5.12 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem como quaisquer
documentos enviados e não serão fornecidas cópias desses documentos.
5.13 A Faculdade de Tecnologia Alfa de Umuarama não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida
documentação ao seu destino.
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5.14 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/ em data provável disponível no Anexo Ili • Cronograma. O candidato que tiver a sua
solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/ no período estabelecido em seu Anexo Ili - Cronograma, observado horário oficial de
Brasília/DF.
6 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

6.1-Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme Decreto Federal nº 6.593/2008.
6.1.1-Conforme o Decreto Federal n.º 6.593/2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público,
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.º
6.135/2007; e
b) for membro de familia de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007.
6.1.2 - O candidato que faz jus ao benefício deverá:
a) Acessar o site http://concursos.alfaumuarama.edu.br/;
b) efetuar sua inscrição no concurso púb lico no período estabelecido no Anexo Ili - Cronograma, através do site
http://concursos.alfa umuara ma.e d u.br /.
c) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida nos itens anteriores, conforme Anexo IV deste edital.
d) Enviar através de link específico de ISENTOS no site http://concursos.alfaumuarama.edu.br/, dent ro do prazo estipulado no
cronograma deste Edital, os seguintes documentos: Anexo IV devidamente preenchido e assinado e cópia do documento de
identificação tipo R.G. O candidato deve estar "logado" no site para enviar os documentos.
6.1.3 - 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.º 83.936/1979.
6.1.4 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fa x ou via correio eletrônico.
6.1.5 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada em mural na Prefeitura Municipal e no site
http://concursos.alfaumuarama.edu.br/ na data estabelecida no Anexo Ili - Cronograma.
6.1.6 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico
www.alfaumuarama.eom.br/concursos, imprimi r o boleto pa ra pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o prazo
estabelecido no Anexo Ili - Cronograma, conforme procedimentos descritos neste edital.
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico http ://concursos.alfaumuarama.edu.br/ em data
provável disponível no Anexo Ili - Cronograma.
7.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas para pessoa
com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova.
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulá rio próprio, disponível no
endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu .br/ no período estabelecido no ANEXO Ili - Cronograma, tendo iníc io as 08h
até 23h59min da data final estipulada, observado o horário oficial de Brasília/DF.
7.4 A Facu ldade Alfa Umuarama, quando for o caso, submeterá os recursos à Com issão Especial do Concurso Público, a qual decidirá
sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibi lizado no endereço eletrônico
http://concursos.alfa umuara ma.ed u. br /.
7.5 - No Edital de homologação das inscrições, será publicada a relação de ped idos especiais deferidos e indeferidos para realização da
prova escrita. O candidato que solicitou o atendimento especial e cumpriu fielmente o item 5.4 deste Edital e não constar nesta relação,
deverá protocolar recurso, solicitando o atendimento especial que necessita.
7.5.1 - O candidato portado r de necessidades especiais, que não recorrer no prazo estipulado em Edital, NÃO poderá reclamar ou
solicitar condições especiais no dia da prova.
8. DAS FASES DO CONCURSO

8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases :
Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório e classificatório.
Segunda etapa: - Prova de Títulos, de caráter apenas classificatório, para os cargos de Educador Infantil e Professor.
Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Motorista.
Terceira etapa: realização de exame médico pré-admissional, aplicável a todos os cargos, para verificar se o candidato apresenta a
higidez física e mental necessária à investidura no cargo.
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Observação: A ausência em qualquer uma das etapas eliminatórias nas datas e horários estabelecidos em edital próprio desclassifica
automaticamente o candidato do presente Concurso Púb lico.

8.2- DA PRIMEIRA ETAPA- PROVA OBJETIVA
8.2.1 A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as segu intes áreas de conhecimento:
Conteúdos
Quantidade de Questões
Peso Individual
Conhecimentos Específicos
10
4,0
Conhecimentos Gerais
10
2,0
Matemática
10
2,0
Língua Portuguesa
10
2,0
TOTAL DE PONTOS NA PROVA

Total de pontos
40,00

20,00
20,00
20,00
100,00

8.2.2 - Os conteúdos programáticos estão disponibilizados no Anexo li, observando-se a especificidade para cada cargo e estarão
dis poníveis no site http://concursos.alfaumuarama.edu.br/.
8.2.3 DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
8.2.3.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Nova Cantu , Estado do Paraná, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas,
caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.
8.2.3.2 A Faculdade Alfa Umuarama poderá utilizar sala(s) existentes e/ou extra(s) nos locais de aplicação da prova, alocando ou
remanejando candidatos para essa(s), conforme as necessidades.
8.2.3.3 A prova objetiva será aplicada em data provável disponível no AneKo Ili-Cronograma, em horário e local a ser informado através
de edital disponibilizado no endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/.
8.2.3.4 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
8.2.3.5 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em sábados, domingos e feria dos. Despesas provenientes da
alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
8.2.4 O ensaiamento será publicado no dia da publicação do Edital de Homologação das inscrições.
8.2.4.1 Se rão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o
comparecimento no horário determinado.
8.2.5 O local de realização da prova objetiva, constante no Edital de Ensaiamento, divulgado conforme subitens anteriores, não será
alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.
8.2.6 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o fechamento do portão
de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e seu documento oficial de
identificação com foto.
8.2.7 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segu ra nça,
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exterio res, cédulas de identidade fornecidas por ordens e
conselhos de classe, que, por lei federa l, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art. 159, de 23/09/97.
8.2.8 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar ce rt idão que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e,ainda, ser submetido à
identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.
8.2.9 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de
casamento, títulos eleitora is, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, carteira de estudante,
Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos
ilegíveis e/ou não identificáveis.
8.2.10 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, fi cando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do Concurso
Púb lico.
8.2.11 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou leitura .
8.2.12 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
8.2.12.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original com fotografia;
8.2.12.2 real iza r a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
8.2.12.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
8.2.12.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-dete rminados;
8.2.12.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
8.2.12.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no item 10 deste Edital;
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8.2.12.7 em toda e quaisquer depen dências físicas onde será realizada a prova, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados
no item 10 dest e edital. É expressamente proibida a realização de qualquer tipo de imagem, por qualquer meio eletrônico, do local de
prova, por parte do candidato, cabendo a Faculdade Alfa Umuarama a aplicação da penalidade devida.
8.2.13 A Facu ldade Alfa Umuarama recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equ ipam entos relacionados no item
10 deste Edita l. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em
envelopes de guarda de pertences fornecidos pela Faculdade Alfa Umuarama e conforme o previsto neste Edital. Aconselha-se que os
candidatos retirem as baterias dos celulares antes do acondicionamento no envelope, garantindo assim que nenhum som será
emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.
8.2.14 A Facu ldad e Alfa Umuarama não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos, tampouco
se responsabilizará por perdas ou extravias de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem
por da nos neles causados.
8.2.15 Não se rá permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. O candidato que estiver armado será encaminhado
à Coo rdenação do Concurso.
8.2.16 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante a realização
da prova objetiva.
8.2.17 A Faculdade Alfa Umuarama poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos, bem como uti lizar detectores de
metais.
8.2.18 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de Respostas devidamente
preenchida e assinada.
8.2.19 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato .
8.2.20 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido
para a correção. O preen chimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme
as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões.
8.2.21 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
8.2.22 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do
candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo
diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno de questões.
8.2.23 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danifi car a sua Folha de Respostas,
sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibi lidade de realização do processamento eletrônico desta.
8.2.24 O candidato poderá entrega r sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva, levando
consigo seu caderno de questões, somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, devendo,
obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Resposta s devidamente preenchida e assinada.
8.2.25 Os dois últimos candidatos só poderão deixa r a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem a ata e o lacre de
fechamento do envelope no qual serão acond icionadas as Folhas de Respostas da sala.
8.2.26 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não haverá, por
qualquer motivo, prorrogação do tempo previst o para a realização da prova em ra zão do afastamento de candidato da sa la de prova.
8.2.26.1 Cada questão da prova objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 1 (uma) correta, sendo atribuída pontuação O (zero)
às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preench idas a lápis.
8.2.26.2 O candidato deverá obter 50,00 (cinquenta) pontos ou ma is na prova objetiva para não ser eliminado do concurso público,
além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
8.2.27. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
8.2.27.1 O gabarito preliminar será divulgado em data provável disponível no Anexo Ili - Cronograma, no endereço eletrônico
http ://concursos.alfa umuara ma.ed u.br /.
8.2.27.2 Quanto ao gabarito pre liminar divulgado caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item
11 deste Edital.
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS
8.3.1 - Os candidatos aos cargos Educação Infantil e Professor, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação profission al
e continuada. Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, conforme critérios do
item 8.2.27.2.
8.3.2 - A prova de titulas será rea lizada em data estabelecida no Anexo Ili - Cronograma, no mesmo local da prova escrita, em sala
especial para este fim, em horário a ser publicado no edital de homologação das inscrições.
8.3.3 - A apresentação dos títulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou fotocópia autenticada, não podendo
apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas.
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8.3.4 - Os títulos poderão ser apresentados à Comissão Organizadora de Concurso Público pessoalmente ou por terceiros, sem
necessidade de procuração.
8.3.5 - A prova de títulos avaliará a freqüência e conclusão somente em cursos relacionados di retamente com a área afim e que sejam
ex pedidos por inst ituição de ensino credenciada pelo MEC, obedecendo ao seguinte quadro de avaliação:
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:
Título

a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível de
ESPECIALIZAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas na área da educação.
b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível de
MESTRADO, na área da educação.
c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível de
DOUTORADO, na área da educação.
MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO

Valor de cada

Valor máximo dos

título

títulos

2,0

4,00

5,00

5,00

9,00

9,00
18,00

8.3.6 - NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese alguma.
8.3.7 -Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial reconhecida
e credenciada pelo M EC.
8.3.8 -A apresentação dos t ítulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou fotocópia autent icada, não podendo
apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas.
8.3.9 - NÃO serão aceitas conclusões de módulos de pós-graduação, apenas certificados de conclusão de pós-graduação ou diploma.
8.3.10 - Não serão aceitos certificados de outras graduações, cursos de informática, línguas, oratória, cursos preparatórios pa ra
concursos e outros ministrados por entidades de cursos livres, monitorias, estágios remunerados ou não, nem tampouco títulos
encaminhados fora do prazo estipulado em edital.
8.4 - DA SEGUNDA ETAPA- DA PROVA PRÁTICA

8.4.1-A prova prática será aplicada ao cargo de Motorista, em dia estabelecido no Anexo 111- Cronograma, em horário a ser publicado
no edital de homologação das inscrições.
8.4.2 - Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo ônibus.
8.4.3 - Os critérios para a avaliação da prova prática para os cargos de Motoristas, serão os seguintes:
a) Verifi cação das condições do veículo;
b) Partida e parada;
c) Uso do câmbio e dos freios;
d) Localização do veículo na pista;
e) Observação de normas e das placas de sinalização;
f) Velocidade desenvolvida;
g) Obed iência às situações do trajeto.
8.4.4-A prova prática será valorada da segu inte forma: o candidato inicia a prova com 100 pontos, sendo-lhe subtraído o somatório de
pontos perd idos relativos às faltas cometidas durante a realização da prova, sendo sua pontuação final calcu lada de acordo com a
fórmu la abaixo:
Pontuação da Prova Prática = (100 - L PP), sendo "í: PP"= somatória dos pontos perdidos.
A gravidade das faltas será definida conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro e serão valoradas da seguinte forma:
a) Faltas Gravíssimas: 30 pon tos negativos;
b) Faltas Graves: 20 pontos negativos;
c) Faltas Médias: 10 pontos negativos, e;
d) Faltas Leves: 05 pontos negativos.
9. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

9.1 Os candidatos serão classificados em ordem decresce nte do total de pontos.
9.2 Para os cargos com apenas prova objetiva escrita, a Nota Final dos candidatos habilitados será igua l à nota obtida na prova objetiva.
9.2.1 Para os cargos de com prova objetiva escrita e prova prática serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a média
aritmética ponderada, obtida entre a prova escrita e a prova prática, mediante a seguinte fórmula: (nota da prova escrita) x 0,4 + (nota
da prova de aptidão prática) x 0,6 =Média de Classificação.
9.3 Para os cargos de com prova objetiva escrita e prova de títulos, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na prova objetiva
escrita e na prova de títulos.
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9.4 - O candidato deverá obter 50,00 (cinquenta) pontos ou mais na média final para não ser eliminado do concurso público, além
de não ser eliminado por outros critérios estabe lec idos neste Edital.
9.5 - Na hipótese de igualdade da nota final, te rá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado e
classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.2 10.741, de 1.2 de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade {exceto os enquadrados na alínea "a" deste su bitem).
9.6 O res ultado final do Concurso Público se rá publicado por meio de duas listagen s, a saber:
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, incl usive os inscritos como pessoa com deficiência, em ordem
de classificação;
b) Lista de Pe ssoas com Deficiência, contendo a classificação exclus iva dos candidatos habilitados inscritos como pessoa com deficiência,
em ordem de classificação.
10. DA ELIMINAÇÃO
10.1 Poderá ser eliminado do Concurso Público o candidato que:
10 1.1 não estiver presente na sala ou local de reali zação da prova no horário determinado para o seu início;
10.1.2 for surpreendido, durante a rea lização da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material não autorizado
ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter ap rovação própria ou de terceiros;
10.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou diferentemente das orientações
deste Edital:
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos
ou qualquer outro material de consulta;
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
10.1.4 tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie, que venha a emitir
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações deste Ed ital,
durante a realização da prova;
10.1.5 for surp reendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
10.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes ou com
os demais candidatos;
10.1.7 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos;
10.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
10.1.9 ausentar-se da sala, a qua lquer tempo, portando a Folha de Respostas;
10.1.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas;
10.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
10.1.12 não permitir a coleta de su a assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a real ização da prova;
10.1.13 fo r surpreendido portando qualquer t ipo de arma e se negar a entregar a arma à Coordenação;
10.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
10.1.15 ausentar-se da sala portando o caderno de questões da prova objetiva antes do tempo det erminado no su bitem 8.2.25;
10.1.16 rec usa r-se a entregar o material da prova ao té rmino do tempo destinado para a sua realização;
10.1.17 não atingir a pontuação mínima para classificação, previ sta neste Edital.
10.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e
ele será automaticamente elim inado do Concurso Público.

11. DOS RECURSOS
11.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, dirigidos à Comissão Organizadora do Concurso e protoco lizados
junto à Facu ldade Alfa Umuarama, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recu rsos, assim
entendidos:
11.1.1 contra o ind eferime nto da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especia l e inscrição como pessoa com
deficiência;
11.1.2 contra as questões da prova objetiva e o gabarit o prel iminar;
11.1.3 contra o resultado da prova objetiva prática;
11.1.4 contra o resultado da prova de títulos;
11.1.5 contra a nota final e classificação dos candidatos.
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11.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no endereço
eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/, sob pena de perda do prazo recursai.
11.3 Os
recursos
deverão
ser
protocolados
em
requerimento
próprio
disponível
no
endereço
eletrônico
http://concursos .a lfa umuara ma.e d u.br /.
11.3.1 As alegações devem estar fundamentadas em:
a) Citação das fontes de pesquisa;
b) Nome dos autores;
c) Bibliografia específica com cópia das páginas dos livros citados.
11.4 - Procedimentos para envio do recurso:
a) Acessar o site;
b) Preencher o formulário de recurso (Anexo VI), fundamentar, assinar e digitalizar;
c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros citados;
d) Enviar através de link específico de Recu rsos no site ht tp:(/concursos.alfaumuarama.edu .br/, dentro do prazo estipulado no
cronograma deste Edital. O candidato deve estar "logado" no site para enviar recursos.
Os arquivos devem ser no formato .docx, .pdf ou .jpg. Arquivos enviados em extensões diferentes não serão analisados pela Banca e
serão indeferidos.
11.4.1 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos constantes nos iten s acima 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 neste Edital.
11.5 Os recursos deverão ser individua is e devidamente fundamentados. Especificamente contra questões da prova objetivas e o
gabarito preliminar, este deve rá estar acompanhado de citação da bibliografia.
11.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido
neste Edital não serão apreciados.
11.7 Adm itir- se-á um único recurso por candidato, para cada evento refe rido no subitem 11.1 deste Edital.
11.8 Não serão aceitos recursos coletivos, rel at ivamente ao gabarito preliminar divulgado.
11.9 Na hipótese de alteração do gabarito prel iminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas
de acordo com o novo gabarito.
11.10 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado da mesma
será recalculado de acordo com o novo gabarito.
11.11 No caso de anulação de questão{ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribu ída a todos os candidatos do
cargo, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
11.12 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá. eventualmente, alterar-se a classificação inicial
obtida pelo candidato para uma classificação superior ou infe rior. ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não
obtiver a nota mínima exigida.
11.13 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
11.14 O prazo para interposição de recu rs o é preclusivo e comum a todos os candidatos.
11.15 Os recursos serão receb idos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.
11.16 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
11.17 As respostas dos recursos serão enviadas no e-mail do candidato recorrente ,
11.18 A Com issão Organizadora do Concurso, auxiliada pela Banca Examinadora da Faculdade Alfa Umuarama, empresa responsável
pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual
não caberão recursos ou revisões adicionais.
12. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
12.1 O res ultado final do Concurso Público, após decididos todos os recu rsos interpostos, será homologado pelo Município, por ato do
Prefe ito, e publicado em Diário Oficia l e no endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/em duas listas, em ordem
classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e
outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência.
13. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE
13.1 A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico oficial do Município sendo de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados.
13.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e substituído,
na sequência, pelo imediatamente classificado.
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13.3 A posse no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município. O candidato nomeado somente será empossado ser
for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será
empossado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.
13.4 Para investidura no cargo o candidato, o município publicará edital próp rio contendo o ro l de documentos que deverão ser
apresentados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do
evento que lhes disser respeito, circunstância que se rá mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela
Prefe itura no endereço eletrônico http://concursos.alfaumuarama.edu.br/.
14.2 Qualquer inexat idão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha sido
divulgado o resultado deste Concurso Públ ico e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem direito a
recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.
14.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as pub licações de todos os comunicados e Editais referentes ao Concurso
Púb lico de que trata este Ed ita l.
14.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da au sê ncia do candidato, nem serão
apl icadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de confirmação de inscrição, neste Edital e em outros
Editais referentes às fases deste Concurso Público.
14.5 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases obrigatórias acarretará na sua eliminação do concurso.
14.6 A Facu ldade Alfa Umuarama não se responsabiliza por qua isquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público.
14.7 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer a alteração através de sol icitação
assinada pelo próprio candidato, enviado no e-mail de atendimento ao candidato concursos@alfaumuarama.edu.br, anexando
documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso, Cargo e número de Inscrição, até a data de publicação
da homologação dos resultados. Após esta data, poderá requerer a alteração junto à Prefeitura, ou enviar a documentação via SEDEX
com AR para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso.
14.8 Os cartões respostas, provas e demais documentos deste Concurso Público serão arquivados, após a homologação do certame, na
Prefe itura Municipal de Nova Cantu, pe lo período de validade do presente Concurso Público. Após este período serão incinerados.
14.9 - A Prefeitura Municipal e a Faculdade Alfa Umuarama se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em
quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase,
inclusive de provas, de acordo com determinação da Prefeitura Municipal.
14.10-A composição e atribuições das comissões organizadora e fiscalizadora do presente concurso constam dos decretos anexos a
este edital.
14.11 Os casos omissos serão reso lvidos pela Comissão Organizadora do Concu rso, ouvida a Faculdade Alfa Umuarama.
14.12 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua
publicação.
14.12.1 A impugnação deverá ser enviada, dentro do prazo estipulado, enviado no e-mail de atendimento ao candidato
co ncu rsos@alfau m ua rama .ed u. br.
14.13 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Cantu/PR, 14 de outubro de 2022.

*{ORIGINAL ASSINADO)

AIRTON ANTONIO AGNOLIN

Prefeito de Nova Cantu - PR

EDILSON FRERI DA COSTA

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Mu nicípio de Nova Cantu - PR
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ANEXO 1-ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
EDUCADOR INFANTIL

a) Descrição Sintética:
- Executar as atividades ind issociáveis de cuidar e educar crianças de O a 6 anos.
b) Descrição Analítica:
- Executar trabalhos de cuidado de crianças em todos os momentos nas áreas de saúde, al imentação, higiene, vestuário, etc;
- Realizar atividades que proporcionem o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, inte lectual e social
complementando a ação da família e da comunidade;
- Planejar, executar e ava liar projetos e atividades que proporcionem o desenvolvimento pessoal e social da criança nos campos do
brincar, do movimento, do conhecimento de si e do outro;
- Planejar, executar e avaliar projetos e atividades que proporcionem a ampl iação do universo cultural da criança nos campos das artes
visuais, do conhecimento do mundo, da língua escrita, da língua oral, da matemática, da ciência e da mú sica;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho, seguindo orientações do Serviço de Supervisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal da
Educação;
- Co laborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
- Participar de cursos de aperfeiçoamento e treinamento em serviço;
- Organizar, física e pedagogicam ente o ambiente de traba lho observando as etapas do desenvolvimento da criança, seguindo
orientações da SME;
- Participar de sem inários, encontros, palestras, sessões de estudo, reuniões pedagógicas e eventos relacionad os à educação;
- Zelar pelo desenvolvimento integral, contínuo e progressivo da criança;
- Participar das reuniões de pais promovidas pela escola;
- Manter os pais e responsáveis informados sobre o desenvolvimento da criança suas dificuldades e necessidades seguindo orientações
da SME;
- Executar as estratégias de estimulação para crianças que apresentam dificuldades em aspectos do desenvolvimento infantil seguindo
orientações da SME.
FISIOTERAPEUTA

Realizar a avaliação físico -funcional, através de metodologia e técnicas fisioterápicas, com o objetivo de detectar desvios físicos
funcionais;
Prescrever, baseando-se na avaliação físico -funcional, as t écnicas próprias da Fisioterapia, usando a ação isolada ou
conjunta de fontes geradoras termoterápicas, erioterápicas, fototerápicas, eletroterápicas, sonidoterápicas e aeroteráp icas,
bem como agentes cinésio-mecano-terápicos e outros;
Da r ordenação ao processo terapêutico, basea ndo -se nas técnicas fisioterápicas indicadas;
Induzir o processo terapêutico no paciente;
Dar alta aos pacientes nos serviços de Fisioterapia;
Supervisionar profissionais em tra ba lhos técnicos;
Executar outras tarefas relacionadas ao cargo .
FONOAUDIÓLOGO

Prestar assistência fonoaudiológica, através da util ização de métodos e t écnicas fonoaudiológicas a fim de desenvolver e/ou
restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes, além da s seguintes atribuições:
- Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonét icos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para
estabelecer plano de tratamento ou tera pêutico;
Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas pecu liaridades de cada
caso e se necessário nas informações médicas;
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; desenvolver trabalhos de
correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objet ivando a reeducação neuromuscular e a reab ilitação do paciente;
Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessá rios na tera pia
adotada;
Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesqu is as, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados à fo noaudiologia;
Participar das atividades adm inistrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoa l técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
au la s e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recu rsos humanas em sua área de atuação;
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- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Municipal e outras entidades públicas e particulares,
real izando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identifi cados, op inando, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos, direta ou indiretamente, à polít ica de atendimento à criança e ao adolescente;
Realizar outras atribu ições compatíveis com sua especia lização profissional.
MÉDICO

-

-

Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita;
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adu lto e idoso;
Realizar consultas e procedimentos na USF- Unidade Saúde da Família;
Realizar visita domiciliar conforme a exigência do PSF;
Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definid as na Norma
Operaciona I da Assistência à Saúde, NOAS 2001;
Aliar a at ua ção clínica à prática da saúde coletiva;
Fomentar a criação de grupos de patologias especifica, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;
Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USFUnidade Saúde da Família;, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência;
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;
Indicar internação hospitalar;
Solicitar exames complementares;
Verificar e atestar óbito;
Prestar assistência integral aos individuas sob sua responsabilidade, tanto em consulta como nas visitas domiciliares;
Valorizar a relação médico/paciente e médico/família;
Abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária com indivíduos sadios ou doentes;
Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao
idoso;
Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgênc ias e pequenas cirurgias ambulatoriais
Acompanhar a execução das Protocolos, devendo modificar a rotina médica, desde que existam indicações clínicas e evidências
científicas para ta nto; na eventualidade da revisão dos Protocolos ou da criação de novos Protocolos, os Conselhos Federais
de Medicina e Enfermagem e outros Conselhos, quando necessário, deverão participar também da sua elaboração (Portaria
MS nº 648/06 alteração);
Executar outras tarefas relacionadas ao cargo .

MOTORISTA

Dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos leves de transporte de passageiros e cargas, ônibus e caminhões, e outros
veículos enquadrados na categoria "D", dentro ou fora do Município, verificando diariamente as condições de funcionamento do
veículo, antes de sua utilização: pneus, água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem,
faróis, abastecimento de combustível, etc.;
Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de porta s e o uso de cintos de segurança ;
- Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da
tarefa ;
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais
transportados;
Obse rvar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura;
Fazer pequenos reparos de urgê ncia;
- Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário;
- Manter os veículos abastecidos de combustível e lubrificantes.
- Efetu ar troca de pneus, quando em serviço.
Obse rvar os períodos de revisão e manutenção prevent iva do veículos;
Anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada , viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e outras
ocorrências;
Recolher ao local apropriado o veiculo após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado;
Auxiliar no embarque e desembarque de passageiros;
- Auxiliar no carregamento e descarregament o de volumes;
- Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré- estabelecidos;
- Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas;
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PROFESSOR

- Planejar e execu tar o trabalho docente em consonância com o plano da escola;
- Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe;
- Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem;
- Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola;
- Constatar necessidades e carênc ias do aluno e propor seu encaminhamento a
setores específicos de atend imento;
- Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando
tarefas so licitadas, id entificando possibilidades e carências observadas;
- Organizar atividades complementares para o aluno;
- Organizar registros de observação do ai uno;
- Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras;
- Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado;
- Integrar órgãos complementares da escola;
- Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma
participação mútua da educação dos alunos;
- Real izar outras tarefas afins.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar atendimento básico de enfermagem junto ao paciente, acompanhar nas visitas domiciliar, medir pressão, inalação,
curativos, preparar reuniões para hipertensos, diabéticos e gestantes, punção venosa, fazer curativo, prestar atendimento (pré
e pós consulta), vacinas quando necessário, injeções, hidratação, instrumentação, entrega de medicamentos, coleta e exame
laboratorial junto à unidade em que serve, postos, departamento, clinica, conforme regulamentação profissional;
Orientar pacientes, recepcionando, ti rando e efetuando encaminhamento pertinente;
Controlar informações pertinentes à sua atividade, através de recursos disponíveis no setor;
- Manter a organização, controle de desinfecção, esterilização dos equipamentos. Materiais, instrumentos e local de traba lho;
Executar ações educativas pertinentes à sua atividade. Junto à unidade em, que atende;
Participar de ações de vigilância
epidemiológica;
Atuar em atividades de atendimento a programas de saúde, pré-nata l, puericultura, hipertensão, diabetes, entre outros,
conforme especificações;
- Rea lizar visitas domiciliares, prestando atendimento de primei ros socorros, educação sanitária e convocação de fa ltosos;
Dese nvolver sob orientação as ações educativas junto a comunidade;
atividades
de
assistência
básica rea lizando
procedimentos
reg ul ame ntad os
Participar das
no exe rcício de sua profissão na USF - Unidade Saúde da Família e, quando indicado ou necessá rio, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações etc);
- Rea liza r ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, atender e suprir todas as
necess idades da secretaria de saúde, conforme planejamento da equipe; e participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado fu ncionamento da USF. - Unidade Saúde da Família .
Executar outras tarefas relacionadas ao cargo.

Página 14 de 21

ICP
Brasil

~

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por MUNICÍPIO DE NOVA CANTU.
A Prefeitura Municipal Nova Cantu - PR da garantia da autenticidade
deste documento, desde que visualizado através de
www.novacantu.pr.gov.br no link Diário Oficial Eletrônico.

De acordo com a Lei Municipal Nº 363/2012 de 18 de Abril de 2012.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU–PR.

Nova Cantu – PR, quinta-feira, 13 de outubro de 2022

ANO 2022 - EDIÇÃO Nº 1491

PÁG. 18 de 25

Governo Municipal de Nova Canto/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
CONCURSO PÚBLICO N!! 01/2022
EDITAL DE ABERTURA N.!! 01/2022

ANEXO li- Dos Conteúdos Programáticos
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS

História do Brasil: República Velha (1889 e 1930), Revolução de 1930 e a Era Vargas, Estado Novo (1937 a 1945), República LiberalConservadora (1946 a 1964), Militarismo, Nova República e Brasil Contemporâneo. Atualidades em: política, economia, sociedade,
educação, tecnologia e energia nos últimos dois anos. Problema s ambientais, meio ambiente e desenvolvimento sustentáve l. Espaço
natural brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos e geográficos do
Município. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 12 a 14 e arts. 37 a 43).
MATEMÁTICA
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental (incompleto ou completo):

Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e
comp rimento no Bras il. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria plana: perímetro e área das
principais figuras geométricas. Regra de três simples. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples.
Para os cargos que exijam o ensino médio ou superior:

Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e
co mprimento no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de três simp les e composta. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 12 grau, 2 2
grau e sistemas. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângu lo.
LÍNGUA PORTUGUESA
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental (incompleto ou completo):

Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica . Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Classificação das
palavras quanto à posição da silaba tônica . Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão
em gênero e número dos substantivos e adjetivos . Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo
Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes, numerais e advérbios. Concordância nominal e verbal. Empregos
dos sina is de pontu ação.
Para os cargos que exijam o ensino médio ou superior:

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, inc luindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão
em gênero e número dos substantivos e ad jetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo
Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período
si mples: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (pe ríodo compost o por coordenação e por subordinação).
Processos de formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação.

Obs. poderão ser cobradas questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
EDUCADOR INFANTIL

Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil - postura e ética. Objetivos e conteúdos da educação infanti l.
Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infan t il. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação,
lazer e esporte. Estatuto da criança do adolescente (ECA). Fundamentos e métodos da educação infantil. A criança pré-escolar e a
aquisição de linguagem (enfoque em alfabetização). A avaliação na educação infantil. Integração fam ília/instituição de educação
infantil. A importância da literatura infantil na infância. O lúdico e a imaginação na infância. Relação afetiva criança/adulto. A
estruturação dos conteúdos por eixos (ident idade e autonomia, corpo e movimento, intercomunicação e linguagens, conhecimento
físico, social e cultural, noções lógico-matem át icas). Aspectos fundame ntais da proposta pedagógica na educação infantil. O brincar e
sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Adaptação da criança na creche. Relações interpessoa is. Postura e
ate ndimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho.
FISIOTERAPEUTA

Sinais vitais. Revi são anatômica e fisiológica do Sistema Nervoso Central. Sistema respiratório. Sistema ósseo e sistema muscular.
Tratamento fisioterápico nas deficiências citadas anteriormente. Biomecân ica Bá sica dos sistemas citados. Avaliação múscu loesquelética. Avaliação sensoria l. Avaliação da coordenação. Avaliação da função motora. Eletromiografia e testes de velocidade de
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condução nervosa. Análise da marcha. Avaliação funcional. Pré-deambulação e treino de marcha . Disfunção pulmonar crônica . Artrite.
Esclerose múltipla . Doença de Parkinson. Traumatismo crânio-encefálico Reab ilitação vestibular. Queimaduras . Lesão medular
traumática . Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao traba lho, práticas
preventivas no ambiente de trabalho. Fisioterap ia aplicada à geriatria; Fisioterapia Traumato -Ortopédica e Desportiva (lesões mais
comuns nos esportes e tratamento). Fisioterapia do Exercício. Saúde do Trabalhador. Saúde do Idoso. Sistema Ún ico de Saúde (SUS):
Seus princípios, Suas diretr izes, Leis n. 2 s 8.080/90 e 8.142/90; Normas e Portarias atuais, Constituição Federa l de 1988 (seção li Da
Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 196 a
200).
FONOAUDIÓLOGO

Atuação clínica e coletiva em saúde pública, áreas de atuação e competências fonoaudiológicas, código de ética profissional, tem po de
assistência fonoaudiológica relacionada a problemas de saúde de acordo com orientações balizadoras. Morfofisiologia de funções
auditivas periférica e central; patologias auditivas; aplicabilidade, aspectos legais e descrição de resultados de procedimentos em
Audiometria Tonal, Logoaudiometria, Medidas de lmitância Acú stica, métodos eletrofisiológicos de avaliação da audição (BERA),
Emissões Otoacústica s e Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU); reabilitação e terap ia audiológica. Avaliação e atuação
fonoaudiológica clínica e escolar em linguagem ora l e escrita: aquisição, desenvolvimento da linguagem e alterações de linguagem;
Atraso de linguagem, Distúrbio Específico de Linguagem, Transtorno Global do Desenvolvimento, Disfluência e Gagueira; Distúrbios de
Aprendizagem e Dislexia. Caráter etiológico, classificação e intervenção clínica em Disartria, Apraxi a e Afasias. Conceito, classificação e
alterações fonoaudiológicas, avaliação, tratamento e atuação interdisciplinar em Fissura Lábio-palatina, Paralisia Cerebral, Síndrome de
Down e Síndrome do Respirador Oral . Motricidade orofacial, o desenvolvimento e alterações de funções estomatognáticas, princípios
e terap ia miofuncional. Classificação e intervenção fonoaudiológica em Distúrbios da Deglutição. Fonação, saúde vocal e distúrbios
vocais: etiologia, tratamento e terapia vocal. Atuação fonoaudiológica em câncer de cabeça e pescoço, prevenção, diagnóstico precoce,
alterações fonoaudiológicas e intervenção clínica. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Áreas de atuação. Código de ética do fonoaudiólogo.
MÉDICO

Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. To rçõ es. Luxações. Traumatismos. Lesões
traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal.
Osteomie lite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pósoperatório.
Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias : DST/AIDS, có lera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas,
escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, hepatit es, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose,
malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do
aparelho respiratório e ci rculatório.
Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de localização, convul sões,
epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, doença de Parkinson, demência e
depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroelet rolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios ipotá lamohipofisários, distúrbios
da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e 11, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose
e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatrem ia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do
Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumon ias, t uberculose,
doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, tromboembolia pu lmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema
cardiovascular: arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite infecciosa e pericardites,
hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda
e crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus
eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal:
esofagites e câncer do esôfago, úlcera pépt ica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerat iva, doença de Crohn, apendicite
aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias:
feb re de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano,
botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias,
linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio -respiratória, insuficiência respiratória aguda, choques,
hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais
peçonhentos.
Saúde Pública: Sistema Único de Sa úde (SUS}: se us principias e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atua is. Norma
Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde da Familia (ESF).
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MOTORISTA
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de mecânica (veículos e tratores).
Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasi leiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circu laçã o e
co nduta . Habilitação. Direção defensiva e preventiva. Si nal ização de trânsito . Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate
a incêndios. Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsit o.
PROFESSOR
História da Educação Brasi leira. Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil - post ura e ética. Projeto políticopedagógico. Tendência s educacionais na sa la de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Objetivos e conteúdos da
educação infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde,
proteção, educação, lazer e esporte. Estatuto da criança do adolescente {ECA). Fundamentos e métodos da educação infantil. A
avaliação na educação infantil. Integração família/institu ição de educação infantil. A importância da literatura infantil na infância.
Relação afetiva criança/adulto. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na
educação infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. Adaptação da criança na creche. Distúrbios e transtornos de aprendizagem
(discalcul ia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções
Básicas de Relaçõ es Humanas no Trabalho.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatom ia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e
antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica . Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de
cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração,
retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização,
tipos,potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Atendimento de emergência: parada ca rdiorrespiratória,
obstrução das vias aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convu lsões, queimaduras, picadas de an imais
peçonhentos. Saúde do profissional de enfermagem. Conhecimento sobre as principaisdoenças Infecciosas e Parasitárias: AIDS,
coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseniase, hepatites, leptospirose,
malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifoide, t uberculose, varicela e outras doenças do aparelho
respiratório e circulatório. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e
desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil.
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Co letiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva.
Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus
princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde
da Família (ESF) . Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts 196 a 200) . Ética Profissional: Código de
ética profissional. Conselho Federa l e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN).
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ANEXO Ili - Cronograma
ETAPA OU ATIVIDADE

DATAS
14/10/2022

Publicação do Edital

14 a 19/10/2022

Período para impugnação do Edital

14/10 a 21/10/2022

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

25/10/2022
26 e 27/10/2022

Prazo para recurso quanto a isenção deferidos e indeferidos

14/10 a 10/11/2022

Período de Inscrição
Último dia para pagamento do boleto bancário

11/11/2022

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para
realização das provas objetivas.

17/11/2022
18 e 21/11/2022

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições.

Data Provável da Prova Escrita Objetiva, prática e títulos
Publicação
do
gabarito
preliminar
www.alfaumuarama.com.brLconcursos

da

prova

04/12/2022
objetiva

no

site

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita

05 e 06/12/2022
09/12/2022

Publicação do resultado final da prova escrita, prova de títulos e prática.
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita,
prática e títulos
Homologação do resultado final

04/12/2022 às 20 horas.

12 e 13/12/2022
15/12/2022
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ANEXO IV• REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato:
Registro Geral {RG):

Órgão expedidor:

E-mail:

CPF:
1

Telefone: (

)

Cargo pretendido:

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 n.º 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.

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 2022

Assinatura

OBS 1: Para solicitar a isenção da taxa é necessário que efetue a sua inscrição no CONCURSO PÚBLICO;
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Inscrição:

CPF:

Cargo Pretendido:

Fone:

RG:

Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no Decreto
Federal n.º 3.298/1999

) Não

Tipo da Deficiência: (

) Sim

) Física

) Auditiva

) Visual

{

) Mental

(

) Múltipla

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)?
( ) Não
( ) Sim
Em caso positivo, especificar:

de _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ __

Assinatura do candidato

O requerimento deverá estar acompanhado de laudo médico e/ou parecer em itido por especialista da área de sua
deficiência.
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Anexo VI

REQUERIMENTO DE RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:
Inscrição:

1

R.G.:

Cargo Pretendido:

1

Fone:

1

1

À Comissão Organizadora do Concurso Público/ Faculdade Alfa Umuarama
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A:

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:

de _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ __

Assinatura do Candidato

INSTRUÇÕES:
Somente serão analisados pela Banca Examinadora os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e
formulados de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Abertura.
No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda,
estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação.
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