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 - articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de 
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; 
 - atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando 
técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; 
 - prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, 
preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades;
 - reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, 
para fornecer aos médicos subsídios para diagnósticos e tratamento de enfermidades; 
 - exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, parti-
cipando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas;
 - participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da 
psicologia aplicada ao trabalho; 
 - estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, 
estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das 
tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura; 
 - realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação 
das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, 
propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; 
 - estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e 
locais do trabalho; 
 - apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram 
para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e no controle do seu rendimento; 
 - assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação 
profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre sua relações 
empregatícias; - receber e orientar os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a 
sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; 
 - esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas 
e decisões da administração da Prefeitura; - elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
 - participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes a sua 
área de atuação; - participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 
e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 - participar dos grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e dis-
cutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao município; 
 - utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; 
 - zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que 
lhe forem confiados; - realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional;
 FONOAUDIÓLOGO 
 - Diagnosticar , elaborar programas, atender , e encaminhar pacientes, na área de 
comunicação oral e escrita; 
 - Orientar tecnicamente o corpo docente e administrativo das escolas do ensino 
regular e outras instituições ;
 - Orientar a família quanto à atitudes e responsabilidades no processo de educação 
e ou reabilitação do educando;
 - Acompanhar o desenvolvimento do educando na escola regular e ou outras moda-
lidades de atendimento em Educação especial;
 - Avaliar e elaborar relatórios específicos de sua área de atuação , individualmente 
, ou em equipe de profissionais;
 - Participar de equipes multidisciplinares visando a avaliação diagnóstica, estudo 
de casos, atendimentos e encaminhamentos de educandos; 
 - Executar outras atividades que contribuam para a eficiência de sua área profissional; 
 - Prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais 
de saúde, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes; 
 - avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; 
 - elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações médicas, 
nos resultados dos testes de avaliação fonoaudiologica e nas peculiaridades de cada caso; 
 - desenvolver trabalhos de correção de distúrbios das palavras, voz, linguagem e 
audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação de paciente;
  - avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução de processo 
e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; 
 - promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais
 - elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvendo e aperfeiçoamento 
de atividades em sua área de atuação;
 - participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação; 
 - participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 
e auxiliar, realizando-as em serviços ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área e atuação; 
 - participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades de Prefeitura e outras 
entidades publicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e dis-
cutindo trabalhos técnico-cientificos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; 
 - utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; 
 - zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens que 
lhe forem confiados; - realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional;
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 - Transcrever dados e registros. 
 - Efetuar contatos com pessoas referentes a assuntos rotineiros e pré-estabelecidos. 
 - Efetuar cálculos matemáticos referentes ao primeiro grau escolar, tais como, as 
quatro operações e equações de primeiro grau. 
 - Copiar registros e documentos para efeito de transcrições conforme especificado. 
 - Receber, encaminhar e expedir correspondências e outros documentos. 
 - Receber, guardar e distribuir material solicitado pela área em que serve. 
 - Digitar documentos diversos conforme orientação. 
 - Manualizar e atualizar os arquivos administrativos. - Desenvolver atividades 
rotineiras e específicas que possuam orientação prévia.
 - Atuar como caixa com atividades com preços e políticas de preço única. 
 - Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da 
Instituição - Desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários nas 
diversas unidades, sob orientação. 
 - Controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e equipamentos no canteiro de 
obras, bem como o registro de freqüência dos servidores, sob orientação - Inteirar-se dos trabalhos 
desenvolvidos em cada setor, visando orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras 
solicitações dos superiores. 
 - Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por Técnicos. 
 - Atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da ordem nos ambientes 
 - Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; 
máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros. 
 - Produzir, reproduzir e processar, fotografias, slides, microfilmes, jornais, revistas 
ou livros, negativos e celulose. 
 - Localizar, organizar, classificar e manter atualizado o acervo de multimídia
 - Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e ins-
trumentos utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção. 
 - Atuar em consultórios dentários, preparando os pacientes para atendimento, 
instrumentando o odontólogo e auxiliando a manipulação de materiais. 
 - Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados. 
 - Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, livros, publicações e 
outros documentos, para possibilitar controle e novas consultas. 
 - Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e processamento Técnico. 

 - Executar serviços auxiliares de preparação para restauro e conservação do material 
bibliográfico e não bibliográfico. 
 - Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los e/
ou encaminhá-los às pessoas e/ou setores competentes. 
 - Receber, entregar, levar e buscar documentos, materiais de pequeno porte, livros 
e outros, através de malote e protocolo, providenciando os registros necessários de empréstimos 
e devoluções e afixar materiais de divulgação em editais, quando necessário. 
 - Participar de programa de treinamento, quando convocado 
 - Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. 
 - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
 MOTORISTA
 - Dirigir veículos, caminhões e ônibus com transportes de passageiros.
 - Transportar pessoas, materiais e documentos. 
 - Verificar, diariamente, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 
utilização. - Comunicar a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo.
 - Zelar pela segurança de passageiros e de terceiros. 
 - Orientar e auxiliar na carga e descarga de materiais. 
 - Registrar dados, pré-estabelecidos, sobre a utilização diária do veículo.
 - Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade. 
 - Conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, observar e 
aplicar as normas do Código de Trânsito Brasileiro e de direção defensiva, manter a segurança 
das pessoas e proteger as cargas transportadas, zelar pela prevenção, manutenção e limpeza dos 
veículos sob sua responsabilidade, elaborar relatórios de avarias, preencher planilhas relacionadas 
a sua rotina diária, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas 
no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
 - vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e 
óleo do cárter, testar freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; 
 - conferir equipamentos obrigatórios do veículo; 
 - cumprir as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e estabeleci-
mentos onde se processarão carga e descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida; 
 - aplicar procedimentos de primeiros socorros; 
 - auxiliar médico em emergências na ambulância; 
 - auxiliar deficientes, gestantes, idosos e crianças no embarque e desembarque; 
 - liberar embarque e desembarque em local seguro e permitido; 
 - alterar itinerário em caso de situações de risco ou emergência; 
 - elaborar itinerários; 
 - consultar guias e mapas; 
 - acondicionar carga no veículo; 
 - abastecer veículo; 
 - acompanhar prazos ou quilometragem para revisões periódicas; 
 - realizar pequenos reparos mecânicos de emergência; 
 - sinalizar local em caso de estacionamento emergencial; 
 - verificar funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa; - iden-
tificar veículos com carga perigosa; 
 - testar equipamentos médico-hospitalares; - verificar equipamentos de comunicação; 
 - utilizar software de navegação (GPS); 
 - preencher relatórios de controle;
 - solicitar socorro mecânico e acionar empresa seguradora; 
 - informar aos responsáveis sobre problemas mecânicos no veículo;
 - zelar pela segurança dos ocupantes do veículo; 
 - respeitar leis de trânsito; 
 - dirigir defensivamente;
 - cumprir horários e escalas de trabalho; 
 - demonstrar capacidade visual espacial; 
 - utilizar equipamento de proteção individual e coletiva;
 - zelar pela conservação e limpeza do veículo e pela guarda dos bens que lhe forem 
confiados; 
 - executar outras atribuições afins.
 MONITOR(A)
 - Propor, participar, desenvolver e avaliar propostas políticoeducacionais; atividades 
de planejamento; atividades pedagógicas e administrativas; atividades escolares diversas; atividades 
de alfabetização; e processo ensino-aprendizagem dos educandos, especialmente em creches. 
 - Identificar, diagnosticar, encaminhar e ou atender os educandos em suas dificuldades 
específicas, na iniciação do processo educacional 
 - Controlar informações inerentes ao processo educacional.
 - Manter relacionamento ético-profissional e integrado no ambiente de trabalho e 
junto à comunidade.
 - Refletir em seu desempenho uma postura pedagógica. 
 - Propor, participar, desenvolver e avaliar propostas políticoeducacionais; atividades 
de planejamento; atividades pedagógicas e administrativas; atividades escolares diversas; atividades 
de alfabetização; e processo ensino-aprendizagem dos educandos, especialmente em creches; - 
Identificar, diagnosticar, encaminhar e ou atender os educandos em suas dificuldades específicas, 
na iniciação do processo educacional; 
 - Controlar informações inerentes ao processo educacional; 
 - Manter relacionamento ético-profissional e integrado no ambiente de trabalho e 
junto à comunidade; 
 - Refletir em seu desempenho uma postura pedagógica;
 - auxiliar no trabalho de assistência aos usuários das unidades de educação infantil 
municipais; - cuidados como higiene, alimentação e acompanhamento nas atividades de recreação; 
 - zelar pela organização das unidades de educação infantil, executando serviços de 
limpeza de ambientes, utensílios e espaços internos e externos; 
 - acompanhar e prestar apoio necessário ao trabalho de professores, psicólogos e 
outros profissionais envolvidos no atendimento à criança; 
 - realizar outras atividades correlatas.

 Obs: 
 1- A banca examinadora é soberana, inexiste recurso 
contra decisao dos recursos contra provas, avaliaçoes e questões. 
 2- Há recurso para Diretoria Superintendente de 01 dia util contra demais decisões 
da Comissão organizadora. 
 *  a Divulgação do Resultado  Provisório da Prova escrita, prática e  tÍtulos poderá 
ser antecipado 

ANEXO IV 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – prova objetiva 

 LÍNGUA PORTUGUESA:
 Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental (MOTORISTA): 
 Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas. Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Orto-
grafia 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 sinais de pontuação.
 Para os cargos que exijam o ensino superior: (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO)  
e de nivel médio (MONITOR , AUXILIAR ADMINISTRATIVO):
 Compreensão e interpretação de textos. 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 e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concor-
dância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e 
parônimos. Sintaxe da oração (período simples: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) 
e do período (período composto 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.
 Na redação será exigido uma disssertação com mínimo de 20 linhas, exige-se tÍtulo, 
que não deve ser o mesmo do tema. Exige-se uso de letra legível, onde a avaliação considerará:  
estrutura, coesão, coerência, ortografia e criatividade. 
 MATEMÁTICA: 
 Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental (MOTORISTA): 
 Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema 
legal de unidades de medida de massa, tempo, capacidade  e comprimento. 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 superior: (FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO)  
e de nivel médio (MONITOR , AUXILIAR ADMINISTRATIVO):
 Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema 
legal de unidades de medida de massa, tempo, capacidade  e comprimento. Operações básicas com 
números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das principais figuras 
geométricas. Regra de três simples e composta. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. 
Equações: 1º grau, 2º grau e sistemas. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
 CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO:
 (Para todos os cargos)
 Brasil: Localização, limites geográficos, população, regiões, Estados e capitais, 
economia. Paraná: localização, limites geográficos, população, divisão administrativa, aspectos 
da economia paranaense. 
 Município de Alvoradada do Sul: Localização, população, municípios limítrofes, 
aspectos econômicos, aspectos culturais, politicos e turismo. 
 Problemas contemporâneos: superpopulação, terrorismo, pandemias, epidemias, 
cenario politico, e poderes da Republica Federativa do Brasil.
 Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 PSICÓLOGO
 Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na 
atualidade. Acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. 
Conhecimento clínico: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, fatores 
intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia familiar: O trabalho com família 
– orientação, aconselhamento e sua dinâmica. Psicologia escolar: Avaliação, acompanhamento, 
orientação dos pais educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. Distúr-
bios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia,disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). 
Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. 
Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações 
e hábitos e comportamento. Saúde pública e código de ética do psicólogo: 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). Transtornos Globais , Código de ética profissional - CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA - Resolução CFP N.º 010/2005. Código de Ética Profissional. Avaliação 
psicológica - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - Resolução CFP N.º 009/2018. Avaliação 
psicológica no exercício profissional. Elaboração de documentos psicológicos - CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA - Resolução CFP Nº 6/2019, elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) 
psicóloga(o) no exercício profissional; Atribuições profissionais do psicólogo escolar - CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA - RESOLUÇÃO CFP Nº 02/01. Manual de psicologia escolar/educacional. 
Estatuto da criança e do adolescente - Lei nº 8.069/90 ;  teoria da personalidade Conhecimento clínico: 
Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional
 Sugestão de literatura para estudo:
 Código de ética profissional - CONSELHO FEDERALDE PSICOLOGIA - Resolução 
CFP N.º 010/2005. Código de Ética Profissional.
 Avaliação psicológica - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - Resolução CFP 
N.º 009/2018. Avaliação psicológica no exercício profissional.
 Elaboração de documentos psicológicos - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 
- Resolução CFP Nº 6/2019, elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) 
no exercício profissional
 Atribuições profissionais do psicólogo escolar - CONSELHO FEDERAL DE PSICO-
LOGIA - RESOLUÇÃO CFP Nº 02/01. 
 Manual de psicologia escolar/educacional - Manual de psicologia escolar - educacional 
/ Ana Maria Cassins ... [et al.]. - Curitiba : Gráfica e Editora Unificado, 2007.
 Psicologia escolar - Psicologia Escolar: que fazer é esse?/ FRANSCHINI, Rosângela; 
VIANA, Meire Nunes Conselho Federal de Psicologia. - Brasília: CFP, 2016.
 Estatuto da criança e do adolescente- Lei nº 8.069/90 - BRASIL. Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266>. Acesso em: 16 dez. 2018.
 Psicologia da Educação II: Piaget, Vygotsky, Winnicott e Wallon - LOPES, C.M.B; LUCCA, 
J.A. de. Psicologia da Educação II: Piaget, Vygotsky, Winnicott e Wallon. Paraná: UNICENTRO, 2012.
 Transtornos Globais - BELISÁRIO FILHO, José Ferreira; CUNHA, Patrícia. A educa-
ção especial na perspectiva da inclusão escolar. Transtornos globais do desenvolvimento. Brasília: 
Ministério da Educação; Secretaria de Educação Especial, 2010. 43p.
 Diretrizes nacionais para educação especial na educação básica - BRASIL. Ministério 
da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. MEC/SEESP, 
2001. [Citado em 24 de junho de2008 – 14:56]. Disponível em URL: www.mec.gov.br/seesp.
 Psicopatologia - DALGALARRONDO P. PSICOPATOLOGIA E SEMIOLOGIA DOS 
TRANSTORNOS MENTAIS. PORTO ALAGRE: ARTMED; 2000
 Teoria da personalidade – Freud - FREUD, S. Cinco lições de psicanálise; A história do 
movimento psicanalítico; O futuro de uma ilusão; O mal-estar na civilização; Esboço de psicanálise. 
São Paulo: Abril Cultural, 1978.
 Clínica extramuros - Carvalhaes, F. F. (2019). Clínica extramuros: descolonizando 
a Psicologia. Revista Espaço Acadêmico, 19(216),03-13.
 Psicodiagnóstico técnicas utilizadas - ARAUJO, Maria de Fátima. Estratégias de 
diagnóstico e avaliação psicológica. Psicol. teor. prat., SãoPaulo, v. 9, n. 2, p. 126-141, dez. 2007.
 FONOAUDIÓLOGO 
 - Lei que confere o título de especialista em Fonoaudiologia Educacional, atribuições, 
aptidão, competências e Ética do profissional em Fonoaudiologia Educacional; 
 - Questões objetivas sobre os conhecimentos das atribuições do cargo; 
 - Identificar alterações ligadas à Comunicação Oral, empregando técnicas para 
Avaliação, treinamento fonético e auditivo; d) Atraso na fala e Linguagem;
 - Gagueira;
 - Distúrbios de aprendizagem (leitura e escrita, disgrafia, disortografia, discalculia, 
dislexia, orientação para escola e família); 

Decreto Federal nº 8.368/14, Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
 4.6 - Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
 I – promover a inscrição normal universal na internet, e preparar os anexos 
de formulário de inscrição e tÍtulos se for o caso, 
 II – além do formulário de inscrição e tÍtulos se for o caso, preencher o Formu-
lário de Solicitação de Inscrição PCD, anexo V, declarar que pretende participar daseleção 
como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que 
possui;
 III – Anexar laudo ou atestado médico original ou cópia autenticada, redigi-
do em letra legível edispondo sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o 
candidato é portador comexpressa referência ao código correspondente de Classificação 
Internacional de Doença – CID. Deve ainda conter o nome, assinatura e o CRM do médico 
que forneceu o atestado, este comdata não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
da data de início das inscrições destecertame.
 4.7 - 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 PcDe passando à ampla concorrência.
 4.8 - Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização 
Mundial da Saúde e da Legislação supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas 
destinadas à pessoas comdeficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla 
concorrência.
 4.9- O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como 
pessoa com deficiência será publicado juntamente com a homologação das inscrições. O 
candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 14 
deste Edital.
 4.10 - A pessoa com deficiência participará do processo seletivo em igualdade 
de condições comos demais candidatos no que se refere à avaliação e aos critérios de 
aprovação previstos no presente Edital.
 4.11- O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no 
processo seletivo, terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos 
candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência.
 4.12 - O candidato que for nomeado na condição de pessoa com deficiência 
não poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, 
relotação, redução decarga horária, alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições 
e assistência de terceiros no ambiente do trabalho e para o desempenho das atribuições 
da função.
 4.13 -Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência, se não eli-
minados no processo seletivo, quando convocados para assumir a vaga ainda deverão se 
submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade 
da Prefeitura, que verificará  sobre a sua qualificação como deficiente ou não, nos termos 
do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.
 4.14 - Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de do-
cumento de identidade original e de laudo médico original ou cópia autenticada em cartório 
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado 
no Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência, e, se 
for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física.
 4.15 - O laudo médico original ou cópia autenticada em cartório deverá ser 
encaminhado para a Prefeitura Municipal por ocasião da convocação para a vaga temporária 
e realização da perícia médica e arquivado com os documentos do certame.
 4.16 - Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer 
com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início, conforme edital de 
convocação.
 4.17 - Perderá a vaga pessoa com deficiência o candidato que, por ocasião 
da perícia médica de que trata o subitem 4.14, não apresentar laudo médico (original ou 
cópia autenticada em cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias, bem como que não for qualificado na perícia médica como 
portador de deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia.
 4.18 - O candidato que não for considerado pessoa com deficiência na perícia 
médica, continuará figurando na lista de classificação geral.
 4.19 A compatibilidade entre as funções e a deficiência apresentada pelo 
candidato será avaliada na pericia médica.
 4.20 - Não havendo candidatos inscritos ou aprovados para a reserva de vagas 
às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita 
observância da ordem de classificação geral.
 5 -  DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
 5.1 – não haverá cobrança de taxa de inscrição.
 6 - DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
 6.1 - O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrô-
nico www.alvoradadosul.pr.gov.br , em data provável disponível no Anexo III - Cronograma.
 6.2 - 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.
 6.3 - Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem 
efeito suspensivo, em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.alvoradado-
sul.pr.gov.br constante do ANEXO VI, no período estabelecido no ANEXO III - Cronograma, 
tendo início as 08h até 23h59min da data final estipulada, observado o horário oficial de 
Brasília/DF.
 6.4 - A Comissão Organizadora do PSS 01/2021, quando for o caso, submeterá 
os recursos à Procuradoria Jurídica, a qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e 
divulgará o resultado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.alvora-
dadosul.pr.gov.br
 6.5 - No Edital de homologação das inscrições, será publicado a relação de 
pedidos especiais deferidos e indeferidos para realização da prova escrita. O candidato 
que solicitou o atendimento especial e atende fielmente as disposiçoes deste Edital e não 
constar nesta relação, deverá protocolar recurso, solicitando o atendimento especial que 
necessita.
 6.6 - O candidato portador de necessidades especiais, que não recorrer no 
prazo estipulado em Edital, NÃO poderá reclamar ou solicitar condições especiais no dia 
da prova.
 7 - DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO
 7.1 - O Processo Seletivo constará das seguintes provas e fases:
 7.1.1 - Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos 
os candidatos, para todos os cargos, possuindo caráter eliminatório e classificatório.
 7.1.2 – Segunda etapa: realização de prova prática, aplicada aos candidatos 
ao cargo de MOTORISTA, possuindo caráter eliminatório e classificatório.
 7.1.3 – Terceira etapa: Prova de títulos: De caráter apenas classificatório 
para os cargos de nível superior (FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO) e nivel médio 
(MONITOR(A)),
 7.1.4 – Quarta etapa: realização de exame pré-admissional para verificar 
se o candidato preenche todos os requisitos para investidura no cargo, aplica a todos os 
candidatos.
 8 – DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA
 8.1–DOS CARGOS  de nível superior (FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO)) 
e nivel médio MONITOR(A),
 8.1.1 - A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes 
áreas de conhecimento, para os cargos:

 8.1.2 -Serão automaticamente eliminados do Processo Seletivo Simplificado, 

 3.4.1.1 – Apenas participará do processo, o candidato que possua a habilita-
ção para o cargo pretendido, ou seja, caso não tenha completado a formação na data da 
inscrição, não poderá participar da seleção. 
 3.4.2 - Preencher o Formulário anexo IX ou anexo X, de prova de tÍtulo, res-
pectivo ao cargo que pretende atuação, apenas para FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO 
E MONITOR(A)
 3.4.3 - Imprimir os formulários de inscrição e prova tÍtulo. 
 3.4.4 – Preencher os dados da ficha de cadastro na internet, pelo link  
http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.logic?e=350  e enviar como 
anexo os formulários de incrição e prova de tÍtulo (anexos VIII e IX ou X), juntamente com 
documentos pessoais, comprovante de endereço e escolaridade abaixo descritos.
 3.4.4.1 – As lacunas a serem preenchidas no link acima, se reportam apenas 
ao protocolo da incrição. Todas as informações necessárias a incrição, inclusive de cargo 
pretendido, são as contantes no anexo VIII, enviados no ato do protocolo. 
 3.4.4.2 – após o cadastro no link acima, obrigatoriamente deverão os candida-
tos enviar em anexo por PDF, a ficha de inscrição e documentos: ( RG, CPF, Comprovante 
de Endereço, escolaridade e comprovação da habilitação ao cargo), e tambem para os 
casos de prova de tÍtulos, o anexo com o formulario de pontuação anexo IX ou X)
 3.4.5 - Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento da Ficha de 
Cadastro e solicitação de inscrição, será permitido ao candidato alterar o cargo para o qual 
se inscreveu.
 3.4.5.1 – Na hipotese de mais que uma inscrição, apenas será aceito a última incrição 
efetivada;
 3.4.6 - O candidato terá sua inscrição deferida mediante a correta realização 
de inscrição e envio dos documentos exigidos.
 3.4.7 - 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 
opção realizada. As demais inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo 
inscrição realizada para outro cargo. Não será permitida, em hipótese alguma, a inscrição 
para dois ou mais cargos, uma vez que as provas são todas no mesmo horário.
 3.4.8 - É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados 
cadastrais informados no ato da inscrição.
 3.4.9 - Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário 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, implicando, em qualquer época, na eliminação automática 
do candidato sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja 
constatada após a posse do candidato, o mesmo será exonerado do cargo.
 3.4.10 – não haverá cobrança de taxa de inscrição; 
 3.4.11 – As incrições apenas deverão ocorrer no periodo de inscrição previsto 
neste edital. As inscrições realizadas após essa data não serão aceitas.
 3.4.12 - A Comissão Organizadora do PSS 01/2021 não se responsabiliza 
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. 
Devendo o candidato certificar que sua inscrição foi realizada com sucesso.
 3.4.13 - Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá inter-
posição de recurso, protocolado em formulário próprio (anexo VI), disponível no endereço 
eletrônico www.alvoradadosul.pr.gov.br devendo ser encaminhando para o e-mail concur-
so@alvoradadosul.pr.gov.br, no período estipulado para interposição de recurso, explícita 
no ANEXO III - Cronograma, observado o horário oficial de Brasília/DF.
 3.5 – Fica disponibilizado, um servidor municipal munido de computador com 
internet e equipamento de escaner e impressão para auxiliar todo e qualquer candidato na 
sua inscrição. 
 3.5.1 – Todo e qualquer candidato que por qualquer motivo não queira ou 
não consiga realizar sozinho sua inscrição, já que é exclusivamente pela rede mundial 
de computadores, poderá, sem qualquer custo, se valer do apoio fornecido, que ocorrerá 
de segunda a sexta-feira das  8h eo min às 11h 30 min e das 13h às 15h 30 min, no local 
demoninado CRAS (antigo Clube do Irmão Caçula), na Rua Rosa Imperatore Alves, 1250 
– Alvorada do Sul-PR, portando os documentos exigidos para sua inscrição.
 3.6 -  ATENÇÃO - Poderá o candidato utilizar o link abaixo para efetivar a 
inscrição: http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.logic?e=350 
 PSICÓLOGO : PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE INS-
CRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO UNICO CONTENDO: COPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE 
RESIDENICA, ESCOLARIDADE E CARTEIRA DE CLASSE CRP
 3 - FORMULARIO DE TÍTULOS – ANEXO IX DEVIDAMENTE PREENCHIDO. 
 FONOAUDIÓLOGO  : PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE 
INSCRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO UNICO CONTENDO: COPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE 
RESIDENICA, ESCOLARIDADE E CARTEIRA DE CLASSE CRFa
 3 - FORMULARIO DE TÍTULOS – ANEXO IX DEVIDAMENTE PREENCHIDO. 
 MONITOR (A): PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE INS-
CRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 03 ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO UNICO CONTENDO: COPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE 
RESIDENICA, ESCOLARIDADE 
 3 - FORMULARIO DE TÍTULOS – ANEXO X DEVIDAMENTE PREENCHIDO. 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO: PREENCHER O CADASTRO DE PROTO-
COLO DE INSCRIÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 02 (DOIS) ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO UNICO CONTENDO: COPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE 
RESIDENICA, ESCOLARIDADE 
 MOTORISTA : PREENCHER O CADASTRO DE PROTOCOLO DE INSCRI-
ÇÃO NO LINK ACIMA E JUNTAR 02 (DOIS) ANEXOS EM PDF:
 1 -  ANEXO VIII – FICHA DE INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDA
 2 – ARQUIVO UNICO CONTENDO: COPIAS DE RG, CPF, COMPROVANTE 
RESIDENCIA, ESCOLARIDADE E CARTEIRA DE HABILITALÇAO – CNH “D” 

 3.7 – Todo candidato que necessitar de atendimento especial no dia prova 
deverá solicitar através de formulário próprio Anexo V, e enviar por email concurso@alvo-
radadosul.pr.gov.br, com devido comprovante, bem como esclarecer as necessidades.
 3.7.1 - Em caso de necessidade sem o requerimento, ensejará na renúncia 
do direito ao candidato. 
 4 -  DAS VAGAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS:
 4.1 - De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 37, VIII e Decreto nº 
9.508/2018, as pessoas com deficiência, assim compreendidas aquelas que se enquadram 
nas categorias discriminadas no Decreto nº 3.298/1999, Art. 4º, têm assegurado direito de 
inscrição neste certame,sendo-lhes reservado, um percentual de 5% do total das vagas 
existentes e das futuras.
 4.2 - Por força do arredondamento previsto no Decreto Federal nº 9.508/2018, 
Art. 1º, § 3º, a 1ª vaga a ser destinada à PcD será a 5ª vaga existente ou que vier a surgir, a 
partir de quando, após cada 19 (dezenove) candidatos contratados pela classificação geral, 
será contratado 01(um) candidato PCD, nos termos do limite de vagas reservadas em lei.
 4.2.1 - O percentual previsto, nos termos acima, será observado ao longo da execução, 
bem como durante todo o período de validade do certame, inclusive quanto às vagas legais que 
vierem a existir.
 4.3 - Para fins de contratação, a deficiência deverá, obrigatoriamente, ser 
compatível com as atribuições da função para a qual se classificou, uma vez que, em hipótese 
alguma essas atribuições serão modificadas para se adaptarem às condições especiais do 
PcD, não sendo, todavia, obstáculo ao exercício das respectivas atribuições a utilização de 
material tecnológico ou equipamentos específicos de uso habitual docandidato ou a neces-
sidade de adaptação do ambiente de trabalho.
 4.3.1 - Cumpre enfatizar que a deficiência não poderá ser arguida para justificar 
a necessidade de intermediários permanentes, concessão de aposentadoria, requerimento 
de avaliação laborativa e incompatibilidade com as atribuições da função, após a contratação.
 4.4 -  Considerando que o número de vagas existentes para o cargo, em todos 
os casos, é inferior a cinco (5), todas as vagas serão de ampla concorrência, não havendo, 
portanto, reserva de vagas para Portadores de Necessidades Especiais.
 4.4.1 - O percentual de vagas reservado para os cargos previstos neste Edital 
deverá ser observado durante a validade do Processo Seletivo.
 4.5 - As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência, que se 
enquadra na definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 
da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto Federal nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009), combinado com os artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, Lei nº 7.853/89, Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo 


