
 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 III 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

prova objetiva 

LÍNGUA PORTUGUESA:
 Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental (MO-
TORISTA): 
 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: (FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO, 
ASSISTENTE SOCIAL E EDUCADOR FÍSICO)  e de nivel médio (AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS):
 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. 
Concordância 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/contextualização.

MATEMÁTICA: 
 Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental (MO-
TORISTA): 
 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: (FISIOTERAPEUTA, PSICÓLOGO, 
ASSISTENTE SOCIAL E EDUCADOR FÍSICO)  e de nivel médio (AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS):
 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 – FISIOTERAPEUTA
 Fisioterapia Neurofuncional. Fisioterapia Dermatológica Galvanopuntura. Fisiologia 
articular do membro inferior. Fisioterapia gerontológica. Fisioterapia músculo-esquelética (Man-
guito rotador, fibromialgia, cadeias musculares, pata de ganso, lesão de bankart, músculo tibial). 
Fisioterapia do trabalho. Fisioterapia motora. Fundamentos de fisioterapia. Métodos e técnicas de 
avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular, cinesiologia e 
biomecânica. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia respiratória. 
Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Indicação, contraindi-
cação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, 
termoterapia superficial e profunda e crioterapia. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. 
Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos. Atenção para o 
conteúdo para todos os profissionais da saúde. Outras questões versando sobre as atividades e 
atribuições específicas do cargo/função.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO
 -Instituições e organizações: o papel do psicólogo nas instituições organizacionais, 
na atualidade; 
 -Conhecimento clinico: Psicopatologia: Conceitos psicopatológicos, diretrizes e 
critérios diagnósticos; 
 -Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica Brasileira; Unidades Básicas de saúde; De-
pendência Química; Redução de Danos; Redes de serviços Centro de atenção Psicossocial; 
 -Noções básicas da Psicanálise: mecanismo de defesa, formação do aparelho 
psíquico, fases da vida;
 -Código de ética profissional- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - Resolução 
CFP N.º 010/2005. Código de Ética Profissional.

 - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

MOTORISTA
 - Dirigir veículos, tipo carro, ônibus com transportes de passageiros, ambulância e 
Van.
 - Transportar pessoas, materiais, medicamentos 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 tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
 -trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 
 -cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
 -orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
 -realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
  -acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os 
critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas 
mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; 
 -desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento 
de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
 -desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos 
e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 
nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose, 
entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; 
 -estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com 
problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa 
Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulne-
rabilidades implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento 
da equipe. 
 -executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

AGENTE DE ENDEMIAS
 -Executar serviços de tratamento focal e perifocal, descobrimento e eliminação de 
focos, orientação a população e desenvolvimento de atividades afins, visando contribuir para o 
perfeito andamento das rotinas de trabalho devendo sempre reportar-se ao chefe imediato, visando 
evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti;
 -atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o 
cadastro de pontos estratégicos; 
 -realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobri-
mento de focos, bem como em armadilhas e em pontos estratégicos, conforme orientação técnica; 
 - Identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; 
 -Orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis 
criadouros; executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar 
ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; 
 -registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações 
referentes às atividades executadas; 
 -vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo Agente Comunitário de 
Saúde - ACS que necessitem do uso de larvicida, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso 
informado pelo ACS;
 -encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de Atenção Primária em 
Saúde - APS, de acordo com as orientações da Secretaria da Saúde;
 -atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus 
sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; 
 -promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações 
de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe de APS da sua 
área; 
 -reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primária em Saúde, para 
trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices de infestação por 
Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão sendo, 
ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; 
 -comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, 
durante as visitas domiciliares; 
 -registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais; Atuar no 
controle de zoonoses, animais peçonhentos, reservatórios e hospedeiros de doenças, em ações 
de combate e orientação;
 -executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ANEXO II
 CRONOGRAMA PROVÁVEL
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 17.2 - Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos 
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação 
inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do caput e 
do § 5º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.
 17.3 - Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, 
a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 
inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta 
e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
 17.4 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser 
pago pela administração. 
 17.5 – O Município decidirá sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo. 
 17.6 - No transcurso da negociação de revisão de preços, ficará o fornecedor con-
dicionado a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos preços 
inicialmente registrados, ficando garantida a compensação do valor negociado para os produtos já 
entregues, em caso do reconhecimento pela administração do rompimento do equilíbrio econômico-
-financeiro originalmente estipulado. 
 17.7 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, caberá ao Município promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante 
as providências seguintes: 
 I - Convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação 
para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;
 II - Liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada 
a negociação com o mesmo;
 III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando 
a promover igual negociação.
 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
 18.1 O Contratante se reserva o direito de rescindir o contrato independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
 f) Quando a sociedade contratada for dissolvida;
g) Quando a contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem prévia anuência do contratante;
h) Hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
 i) Demais hipóteses mencionadas na Lei 8666/93;
 j) A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.
 19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO
 19.1. No fornecimento dos itens registrados e solicitados deverá ser observado o 
disposto no Edital de Pregão nº 83/2021, e seus anexos.
 20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICIDADE
 20.1. A adjudicação e homologação equivale ao extrato da presente Ata de Registro 
de Preços que será publicado no Jornal Oficial do Município.
 21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 21.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a espécie.
 21.2 Fica obrigado o contratado a manter, durante toda a execução do contrato, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.
 22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
 22.1. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o do Município de 
Primeiro de Maio, com exclusão de qualquer outro.
 Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias.
 Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio – PR, em 10 de novembro de 2021.
              BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA                  PEDREIRA PEDRANORTE LTDA - EPP
                Prefeita       Contratada

DECRETO Nº.  5335/2021. 
  Data: 08 de outubro de 2021. 
 Súmula:  Cancela Restos a pagar não processado dos Exercícios de 2.018 e 2020, 
e da outras providências. 
 O Prefeito do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, efetua o cancelamento dos empenhos não Processados dos exercícios de 2018 e 2020. 
 D E C R E T A: 
  Artigo 1º - Fica cancelado no corrente exercício financeiro, o valor de R$ 56.064,25 
(Cinquenta e Seis mil, sessenta e quatro Reais e vinte e cinco centavos), conforme relatório dos 
empenhos, a saber: 

  Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data. 
  Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 08 de outubro de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal  

Decreto  nº 5361/2021 de 10/11/2021
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 106.594,98 (cento e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais 
e noventa e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
03.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA JURÍDICA
03.001.00.000.0000.0.000. ASSESSORIA JURÍDICA
03.001.02.061.0002.2.304. PROCURADORIA E SERVIÇO ADMINISTRATIVO
39 - 3.3.90.36.00.00 01000  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
  PESSOA FÍSICA                                  1.886,04
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
06.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FAZENDA
06.002.04.123.0002.2.307. SECRETARIA DE FAZENDA
95 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                            194,75
105 - 4.6.90.71.00.00 01000  PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          15.813,33
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
09.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
09.002.18.541.0013.2.309. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
239 - 3.3.90.39.00.00 01000  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     6.733,44
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
384 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO                                                                   61.980,00
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO
14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
14.002.15.451.0010.2.330. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
634 - 3.3.90.39.00.00 01507  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   19.987,42
   Total Suplementação:                                          106.594,98

 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, 
conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.002.12.361.0002.6.304. MERENDA ESCOLAR
183 - 3.3.90.32.00.00 01000  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   106.594,98
   Total Redução:                            106.594,98
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na dapublicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  10 de novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita Municipal

Decreto nº 5362/2021 de 10/11/2021
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.
  Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 5.525,00 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais), 
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
946 - 3.3.90.30.00.00 31020 MATERIAL DE CONSUMO                                                               5.525,00
   Total Suplementação:                                 5.525,00
 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, 
na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , Estado do Paraná, em 10 de 
novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5217, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021
 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Sr. Mauricio Donisete Bega Ribeiro, matrícula n°. 
401698, portador da cédula de identidade RG n°. 5.608.432-0, CPF n°. 797.526.919-00, ocupante 
do cargo efetivo de Motorista II, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente ao 
Pregão Eletrônico Nº 78/2021, cujo objeto consiste na aquisição de combustível (gasolina comum, 
etanol, diesel S10 e diesel comum).
 I – Ata de Registro de Preços n°. 107/2021, firmado com MOREIRA & MOREIRA 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrito no CNPJ 06.307.076/0001-40.
 II – Ata de Registro de Preços n°. 108/2021, firmado com R. LOPES COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ 11.476.433/0001-34.
 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões 
e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais forne-
cidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 10 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

PORTARIA Nº 5218, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021
 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Sr. Luciano Lopes da Silva, matrícula n°. 401487, 
portador da cédula de identidade RG n°.  8.895.746-6, CPF n°. 038.887.749-93, ocupante do cargo 
efetivo de Motorista II, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente a Dispensa 
Nº 48/2021, cujo objeto consiste na contratação do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação 
e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, para execução dos serviços de micropavi-
mentação asfáltica em vias urbanas do município.
 I – Contrato n°. 139/2021, firmado com CINDEPAR – Consórcio Público Intermunicipal 
de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF: 18.273.727/0001-08.
  Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões 
e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais forne-
cidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades 
legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 10 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 5218, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
 Designa o servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora a Sra. Analu Menck Prudêncio Esquezaro, matrícula 
n°. 401431, portador da cédula de identidade RG n°.  236211018, CPF n°. 185.516.928-28, ocupante 
do cargo efetivo de Psicologo, para acompanhar e fiscalizar a execução das Atas de Registro de 
Preços, referente ao Pregão Eletrônico Nº 62/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresas 
para execução de oficinas em atendimento ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
 I – Ata de Registro de Preços n°. 112/2021 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFIS-
SIONAL C & S LTDA ME, CNPJ/MF: 03.458.761/0001-80.
 II – Ata de Registro de Preços n°. 113/2021 - DEFENTI RIBEIRO CENTRO EDUCA-
CIONAL LTDA ME, CNPJ/MF: 12.353.106/0001-58.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões 
e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais for-

necidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da 
Ata de Registro, e durante o seu período de validade, eventualmente, 
propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência a servidora designada e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 11 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 5219, DE 18 NOVEMBRO DE 2021
 Designa os servidores Srs.: João Gustavo Martelozo, Danillo Royo de Oliveira e 
Sebastião Soares, para acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Ficam designados os servidores Sr. João Gustavo Martelozo, matrícula 
n°.401495, portador da cédula de identidade RG n° 88129083, CPF n° 044.128.979-74, ocupante 
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, Sr. Danillo Royo de Oliveira, matrícula 
n°.401526, portador da cédula de identidade RG n° 80513658, CPF n° 054.759.489-50, ocupante 
do cargo efetivo de Patrolista e o Sr. Sebastião Soares, matrícula n°.400767, portador da cédula 
de identidade RG n° 66989478, CPF n° 675.338509-63, ocupante do cargo efetivo de Destrocador 
de Pedras, para acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, referente ao 
Pregão Eletrônico nº 77/2021 cujo objeto consiste na aquisição de tubos de concreto.
	 •	Ata	de	Registro	de	Preços	nº	111/2021	–	Fornecedor:	Contersolo	Construtora	de	
Obras Eireli, CNPJ nº. 03.436.676/0001-10.
 Art. 2º - Determinar que os fiscais ora designados deverão:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões 
e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais for-
necidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro de Preços, 
e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das 
penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 09/11/2022.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR. 
 Em 10 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº. 5.222, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
 Altera Portaria 4.149/2019 que designa servidores para gerenciamento do Portal de 
Convênios – Plataforma Mais Brasil (SICONV).
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, 
 RESOLVE: 
 Art. 1º Alterar a Portaria n. 4.149/2019, de 02 de maio de 2019, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
 Art. 1°.........................
 III – GABRIELA PANSONATO BRANDÃO SOUZA, matrícula nº 401562: consultas 
básicas do proponente; cadastrador de prestação de contas; fiscal do convenente; gestor de convênio 
do convenente; gestor financeiro do convenente; operador financeiro do convenente e relator da agenda; 
 .......................................
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 11 de novembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

TERMO DE ADITAMENTO Nº 10 AO CONTRATO 40/2020
  O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ENGTOP CONSTRUTORA E 
CONSULTORIA LTDA, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo: 
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito 
Público, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no 
CNPJ sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira 
Casanova, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, 
residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e 
 CONTRATADA: ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, estabelecida a Rua Francisco Cândido Pereira, nº 220 – Jardim Beltrão I – na 
cidade de Ibiporã/PR, CEP 86.200-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
sob o n° 18.026.426/0001-80, neste ato representada por sua representante legal, ao fim assinada, 
Sra. Ivete de Oliveira, portadora do CPF 031.608.549-90, doravante designada CONTRATADA. 
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 40/2020, que 
tem por objeto a execução de obra de infraestrutura e urbanização de lago, referente ao Processo 
Licitatório Tomada de Preços nº 07/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o prazo de vigência 
em 30 (trinta) dias, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura. 
 Primeiro de Maio - PR, 10 de novembro de 2021. 

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - Contratada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2021

 AOS DEZ DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO 
DE MAIO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM, À RUA ONZE, 674, INSCRITA NO 
CNPJ/MF Nº 76.245.059/0001-01, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PREFEITA MUNI-
CIPAL, SENHORA BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, BRASILEIRA, CASADA, RESIDENTE E 
DOMICILIADO NESTA CIDADE E COMARCA DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, À 
RUA CINCO, 873, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 8.103.168-
1/SESP/PR, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
PARANÁ, E INSCRITO NO CPF (MF) SOB O Nº 053.332.629-00 DORAVANTE DENOMINADO 
CONTRATANTE, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DO FORNECEDOR ABAIXO ELENCADO, 
VENCEDOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2021, SOB O REGIME DE COMPRAS PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TU-
BOS DE CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE 
MAIO/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III, PARTE INTEGRANTE 
DESTE PROCESSO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NAS LEIS N.º 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES, LEI Nº 10.520/2002; DECRETO MUNICIPAL Nº: 5.027/2020 E DECRETO 
MUNICIPAL Nº: 2.435/2009.
 1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 - O objeto do presente tem como objeto Registrar Preços para de aquisição de tubos 
de concreto armado, para atender a Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio/PR.
 LOTE 01 – AMPLA CONCORRÊNCIA

 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir 
desta data fica registrado nesta Prefeitura, observada a ordem de classificação, os percentuais de 
desconto do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, 
nas condições estabelecidas no ato convocatório. Fornecedor: CONTERSOLO CONSTRUTORA 
DE OBRAS EIRELI, CNPJ n.º 03.436.676/0001-10, com sede na Rua Olívio Jacometo, 214, PQ. 

– ajuda. 
 -priorizar abordagens coletivas, identificando aos grupos estratégicos para que a 
atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde em outros espaços da comunidade; 
 -possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio a 
Saúde da Família; Ampliar o vinculo com as famílias, tornando-as parceiras no tratamento e buscando 
constituir redes de apoio e integração. 
 -comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. Dirigir 
veículo ou moto de acordo com a necessidade do serviço (quando possuir habilitação); 
 -executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

ASSISTENTE SOCIAL
 -Coordenar, estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter 
comunitário e conjunto com as Equipes Saúde da Família. Prestar serviços de âmbito social, a 
indivíduos em grupos e comunidade, identificando e analisando seus problemas, necessidades 
materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social;
 -coordenar, estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter 
comunitário em conjunto com as Equipes Saúde da Família. 
 -discutir e refletir permanentemente com as Equipes Saúde da Família a realidade 
social e as formas de organização social dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar 
com suas adversidade e potencialidades;
 -atender as famílias de forma integral, em conjunto com as Equipes Saúde da Família, 
estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias como espaços de desenvolvimento 
individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais. Identificar no território, junto com Equipes 
Saúde da Família, valores e normas culturais das famílias e da comunidade que possam contribuir 
para o processo de adoecimento; 
 -discutir e realizar visitas domiciliares com Equipes Saúde da Família, desenvolvendo 
técnicas para qualificar essa ação de saúde. Possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem 
oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na comunidade ou de estratégias 
que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude, com as Equipes Saúde da Família e a 
comunidade; 
 -identificar, articular e disponibilizar com as Equipes Saúde da Família uma rede de 
proteção individual;
 -apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde. Desenvolver 
junto com os profissionais das Equipes Saúde da Família estratégias para identificar e abordar 
problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e outras drogas;
 -estimular e acompanhar as ações de Controle Social em conjunto com as Equipes 
Saúde da Família. 
 -capacitar, orientar e organizar, junto com as Equipes Saúde da Família, o acom-
panhamento das famílias do Programa Bolsa Família e outros programas federais e estaduais de 
distribuição de renda; 
 -executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

EDUCADOR FÍSICO
 -Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto a comunidade; 
 - veicular informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção á 
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; 
 - incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o 
sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte 
e lazer, das práticas corporais; - proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas 
Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de 
um processo de Educação Permanente; 
 -articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais 
em saúde que incluam os diversos setores da administração pública;
 - contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de 
convivência como proposta de inclusão social; 
 - identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o de-
senvolvimento do trabalho em práticas corporais; - capacitar os profissionais, inclusive os Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de 
Atividades Físicas/Práticas Corporais; 
 - supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas 
pelas ESF na comunidade; 
 - promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais 
equipamentos públicos presentes no território; - articular parcerias com outros setores da área 
adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes 
e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 
 - promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas 
Corporais e sua importância para a saúde

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. 


