PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2022

RETIFICADO (05/08/2022 - 16/08/2022)
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO
Língua portuguesa: Estudo do texto. Fonética: acentuação gráfica, ortografia. Morfologia: classes de palavras.
Raciocínio lógico: Resolução de problemas envolvendo raciocínio Lógico-matemático (proposições, conectivos, equivalência e
implicação Lógica, argumentos válidos). As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três;
Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, IDs e DVDs) e
software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de
tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla
Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais. Noções gerais sobre a vida econômica, social, tecnológica, segurança e
ecologia com as divers as áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas. Assuntos
relacionados ao serviço público municipal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO E COMPLETO
CARGO 101: OPERADOR DE MÁQUINAS II
Conhecimentos específicos: Legislação de Trânsito, Noções de Primeiros socorros, Noções de Mecânica, Habilidades e
manuseio de máquinas e equipamentos (escavadeira, Vibroacabadora e Motoniveladora).
CARGO 102: MOTORISTA III
Conhecimentos específicos: Legislação de trânsito, Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade e manutenção de
automóveis. Direção defensiva. Noções de primeiros socorros. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização para o trânsito.
Segurança dos veículos. Habilitação. infrações. Crimes de trânsito.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia; Acentuação gráfica; Divisão silábica; fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais; dígrafos. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus
empregos no texto. Tempos simples e compostos dos verbos; Formação de palavras. Elementos de comunicação. Sintaxe. Período
simples (termos essenciais e acessórios) e período composto por coordenação e subordinação; concordância verbal e nominal;
regência verbal e nominal; sintaxe de colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos
de coesão. Função textual dos vocábulos. Figuras de linguagem. Figuras de sintaxe. Noções de semântica.
Raciocínio lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações
do 2o grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união,
interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de
problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs)
e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org V¥riter). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de
tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla
Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais. Noções gerais sobre a vida econômica, social, tecnológica, segurança e
ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas. Assuntos
relacionados ao serviço público municipal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO
CARGO 201: AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS
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Conhecimentos específicos: processo saúde-doença. Vigilância em saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde Sistema
Único de Saúde (lei 8080/90). Saneamento básico e saúde. Práticas de campo: reconhecimento de problemas de saúde e fatores
de risco. Doença e meio ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças reemergentes. Trabalho e saúde prevenção de doenças associadas ao trabalho. Cuidados e medidas de controle do calazar. Dengue. Esquistossomose e Doença
de Chagas.

CARGO 202: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos específicos: Noções gerais sobre processos de arquivo de documentos. Correspondência comercial (recepção e
emissão). Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. Administração Geral.
Introdução à Economia.
CARGO 203: EDUCADOR SOCIAL
Conhecimentos específicos: Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA; Noções Básicas da Lei Maria
da Penha - Lei n° 11340 de 07/08/2006; Noções Básicas sobre o Estatuto do Idoso - Lei n° 10741 de 01/10/2003; Noções sobre o
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil; SINASE - Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, Declaração Universal dos Direitos Humanos; Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Noções
sobre a Política Nacional de Assistência Social; Noções Básicas sobre a Pedagogia do Oprimido; Noções Básicas sobre Relações
Humanas; Concepção de Protagonismo Juvenil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301: AGENTE MUNICIPAL DE OBRAS E POSTURAS
Conhecimentos específicos:
Leitura e interpretação de Projetos arquitetônicos: plantas, cortes, elevação, locações,
urbanização / paisagismo, detalhamento, layout, desenhos em perspectivas e detalhes executivos. Leitura e interpretação de
instalações prediais: dimensionamento de instalações hidro-sanitárias; dimensionamento de instalações elétricas; elementos
estruturais (lajes, vigas, pilares e fundações); escadas e reservatórios. Leitura e interpretação de Orçamento de obras: composição
de BDI, composição de cronograma físico e físico-financeiro, composição de orçamento quantitativo e financeiro, custo unitário
básico (CUB), orçamento estimativo. Leitura e interpretação de Canteiro de obras: interpretação de levantamento topográfico;
layout; locação de fundações, baldrames e pilares. Especificações de serviços e materiais. Características e propriedades dos
materiais de construção. Conhecimentos básicos em: representação gráfica de arquitetura; simbologia e convenções técnicas;
desenho geométrico; geometria descritiva; Lei Municipal n° 1232/2011, Lei Municipal n° 1233/2011 e Lei Municipal no 1236/2011;
leis e posturas locais; legislação e normas técnicas de desenho.
CARGO 302: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Conhecimentos específicos: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde:
conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e
fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método epidemiológico /
indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia.
Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização,
cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal:
técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia.
Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais
odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em
Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles –
conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias.
Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos,
métodos de trabalho. Comportamento em serviço público. Relações Interpessoais.
CARGO 303: CUIDADOR II
Conhecimentos específicos: Generalidades e conceitos fundamentais em enfermagem. Normas de biossegurança: desinfecção e
uso de aparelhos; esterilização de materiais; descarte de material biológico; lavagem das mãos; uso de equipamento de proteção
individual. Administração de medicamentos: via oral, via sublingual, via retal, via parenteral, venóclise, oxigenoterapia, instilação.
Assistência de enfermagem a pacientes portadores de feridas. Enfermagem em clínica médica: sistemas digestório, respiratório,
endócrino, urinário; afecções cardiovasculares, hematopoiéticas, reumáticas, neurológicas, neoplásicas. Enfermagem em clínica
cirúrgica: complicações operatórias; principal cirurgias; Enfermagem em centro cirúrgico; Sinais vitais: técnicas de verificação de
temperatura, pressão arterial, pulso, movimentos respiratórios; anotações de enfermagem. Código de ética dos profissionais de
enfermagem. Atendimentos de urgência e emergência.
CARGO 304: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Conhecimentos específicos: Padronização do desenho e normas técnicas vigentes — tipos, formatos, dimensões e dobraduras
de papel; linhas utilizadas no desenho técnico. Escadas; projeto arquitetônico — convenções gráficas, (representação de materiais,
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elementos construtivos, equipamentos, mobiliário); desenho de: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de
cobertura; detalhes; contagem; esquadrias (tipos e detalhamento); escadas e rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho);
coberturas (tipos, elementos e detalhamento); acessibilidade (NBR 9050/2004). Desenho de projeto de reforma — convenções.
Projeto e execução de instalações prediais — instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, telefonia, gás, mecânicas, arcondicionado. Estruturas — desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário
técnico — significado dos termos usados em arquitetura e construção. Tecnologia das construções. Materiais de construção.
Topografia. Orçamento de obras: estimativo detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições de custos,
cronograma físico-financeiro). Execução e fiscalização de obras noções de segurança do trabalho. Desenho em AUTOCAD 14:
menus, comandos e aplicações. Lei Municipal nO 1232/2011, Lei Municipal n° 1233/2011 e Lei Municipal n° 1236/2011.
CARGO 305: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Conhecimentos específicos: Conceitos Básicos de Sistemas de Informações: Computadores: organização e arquitetura de
computadores, componentes de um computador (hardware e software); linguagem de programação; ligadores, carregadores,
compiladores e interpretadores; sistemas de numeração e representação de dados; aritmética computacional. Sistemas
Operacionais: funções básicas e componentes; gerência de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de
Dados: organização de arquivos e métodos de acesso; abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados;
linguagem de definição e manipulação de dados; SQL; controle de proteçäo, segurança e integridade; banco de dados relacional,
orientado a objetos e distribuído; controle de transações; controle de concorrência. Rede de Computadores: fundamentos de
comunicações de dados; meios físicos; sistema de transmissão digital e analógica; dispositivos, componentes e sistemas de
caheamento, serviços de comunicaçao; redes LANs e WANs, arquiteturas OSI e TCP/IP, protocolos e serviços; arquitetura clienteservidor, conceitos de internet e intranet; software de navegação e exibição de páginas. Técnicas de Programaçäo: Linguagem de
Programação Delphi: abstração e dados e de controle; tipos de dados; operadores e expressões; apontadores; estruturas de
controle: seleçäo, repetişão e desvio; sintaxe e semântica; modularização, correção e testes. Conceitos de Orientação a Objetos:
linguagens orientadas a objetos, modularização, correçao e testes de programas; programação estruturada e programação
orientada a objetos. Ambientes e ferramentas de desenvolvimento. Ferramenta CASE. Lógica formal: símbolos para conjunçáo,
disjunção e negação; enunciados condicionais.
CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Conhecimentos específicos: Segurança do trabalho. Higiene ocupacional. Técnicas para medição de agentes físicos, químicos e
biológicos. Avaliação Qualitativa e Quantitativa de agentes químicos, físicos e biológicos. Proteção contra incêndio. Brigada de
incêndio. Administração aplicada. Normas Regulamentadoras. Lei 8213, de 24 de julho de 1991. ABNT NBR 14280:2001 –
Cadastro de Acidente do Trabalho – Procedimento e Classificação. Estatísticas de acidentes. Movimentação e armazenamento de
materiais. EPC e EPI. Noções de Primeiros Socorros. Ergonomia. Trabalho em Altura. Segurança na Construção Civil. Condições
Sanitárias e de Conforto dos Locais de Trabalho. Trabalho a Céu Aberto. Segurança em instalações elétricas. Treinamentos em
Segurança do Trabalho. Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do
trabalho. CIPA — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Campanhas e SlPATs. Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR). Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Divisão silábica.
Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e
consonantais. Dígrafos. Morfologia: Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e suas flexões;
advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Poética. Versificação. Elementos de comunicação. Sintaxe — Período composto por
Coordenação e Subordinação. Figuras de sintaxe. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos de
composição, elementos da comunicação e funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência.
Raciocínio lógico: Noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições compostas. Conjuntos: caracterização,
pertinência, inclusão, igualdade e intervalos. Conjuntos numéricos. Operações: união, interseção, diferença e produto cartesiano.
Composição de funções. Função inversa. Principais funções elementares: 1o grau, 2o grau, exponencial e logarítmica. Médias
aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. Análise combinatória. Trigonometria. Geometria. Matrizes e
Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs)
e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de
tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla
Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Pinhais. Noções gerais sobre a vida econômica, social, tecnológica, segurança e
ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas. Assuntos
relacionados ao serviço público municipal.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Conhecimentos específicos: Constituição Federal e suas Emendas, nos assuntos relacionados à Tributação. Lei de
Responsabilidade Fiscal n° 101/2000. Lei Orgânica do Município. Código Tributário Municipal e t'JacionaI. Correspondência Oficial.
Noções de Contabilidade (Geral, Pública, Custos), Matemática Financeira e Estatística. Auditoria e Perícia Contábil. Legislação
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Municipal e Tributário Municipal/Federal. Direito Civil e Processual Civil: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Das
pessoas: Pessoas Naturais e Jurídicas. Domicílio. Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos: Do Negócio Jurídico, Dos Atos Jurídicos Lícitos,
Dos Atos Jurídicos llícitos, Da Prescriçáo e da Decadência e Da Prova. Teoria Geral das Obrigações. Do Direito Das Obrigações:
Modalidade das Obrigaşões, Da Transmissao das Obrigações, Do Adimplemento e Extinçäo das Obrigações, Do lnadimplemento
das Obrigações, Dos Contratos em Geral e Das Várias Espécies de Contrato: Compra,Venda, Troca ou Permuta, Doação,
Prestação de Serviço, Empreitada, Comissäo, Agência e Distribuiçäo, Corretagem, Transporte, Seguro, Constituição de Renda,
Fiança, Transação, Compromisso, Dos Atos Unilaterais, Dos Títulos de Crédito e Leis especiais, Da Responsabilidade Civil, Das
Preferências e Privilégios Creditórios. Do Direito das Coisas: Da Posse, Dos Direitos Reais, Da propriedade, Da Superfície, Das
Servidões, Do Usufruto, Do Direito do Promitente Comprador. Do Direito de Família: Do Direito Patrimonial. Direito de Empresa: Do
Empresário, Da Sociedade, Do Estabelecimento e Dos lnstitutos Complementares. O Município como parte nas modalidades
contratuais do direito privado. Princípios Constitucionais do Processo Civil: princípio do devido processo legal e seus consectários
Iógicos: princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural. Jurisdição, ação, pretensäo e processo. Noções: Espécies de
processo e tutela jurisdicional. Atos processuais: espécies, formas, prazos e comunìcações processuais.Teoria geral da prova.
Direito Empresarial: Empresa. Empresário. Estabelecimento. Microempresa e empresa de pequeno porte (Lei Complementar n°
123/2006). Prepostos. Escrituração. Conceito de sociedades. Sociedades náo personificadas e personificadas. Sociedade simples.
Sociedade limitada. Sociedades por ações. Sociedade cooperativa. Operações societárias. Dissolução e liquidação de sociedades.
Recuperação judicial e extrajudicial. Falência. Classificação creditória. Direito Penal: Princípios constitucionais do Direito Penal.
Aplicaçáo da lei penal. Crime. Imputabilidade penal. Concurso de Pessoas. Extinção da Punibilidade. Crimes contra a Fé Pública.
Crimes contra a Administraşão Pública. Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019). Enriquecimento IIícito. Crimes contra a Ordem
Tributária (Lei n° 8.137/1990 e alteraçöes). Crimes contra o Sistema Financeiro (Lei n o 7.492, de 16 de junho de 1986). Direito
Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. Aplicabilidade e Interpretaçao das Normas Constitucionais. Poder
Constituinte. Conceito, Finalidade, Titularidade e Espécies. Reforma da Constituição. Cláusulas Pétreas. Supremacia da
Constituiçäo. Controle de Constitucionalidade. Sistemas de Controle de Constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Ação Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Princípios Fundamentais da
Constituição Brasileira. Organizaçao dos Poderes do Estado. Conceito de Poder: Separaşão, Independência e Harmonia. Direitos e
Garantias Fundamentais: Direitos e Deveres Individuals, Coletivos, Sociais, Políticos e Nacionalidade. Tutela Constitucional das
Liberdades: Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Habeas Data, Açäo Popular, Mandado de Injunção e Direito de Petição.
Ação Civil Pública. Da Ordem Econômica e Financeira: Princípios Gerais da Atividade Econômica. Sistema Financeiro Nacional.
Administraçáo Pública: Princípios Constitucionais. Direito Administrativo: Conceito e fontes do Direito Administrativo. Regime
jurídico administrativo. A Administração Pública: conceito, poderes e deveres do administrador público, uso e abuso do poder.
Organizaçao administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e características. Contratos de Gestão. Poderes Administrativos:
poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos
Administrativos: Conceitos e requisitos, atributos, classificação, motivaçäo e invalidaçáo. Contratos Administrativos: conceito,
peculiaridades e interpretaçao, formalizaçäo, execuçao, inexecução, revisão e rescisão. Serviços Públicos: conceitos, classificação,
regulamentaçäo, controle, permissáo, concessão e autorização. Servidores públicos. Regime Estatutário: direitos, deveres e
responsabilidade. Responsabilidade civil do Estado. Açáo de indenizaçáo. Ação regressiva. Controle da Administraçáo Pública:
conceito, tipos e formas de controle, controle interno e externo, controle prévio, concomitante e posterior, controle parlamentar,
controle pelos Tribunais de Contas, controle jurisdicional; Lei 8.666 de 21 de Junho 1993, lmprobidade administrativa: Lei 8.429 de
02 de junho de 1992; Lei Orgânica do Município de Pinhais/PR; Lei Municipal n° 1224 de 05 de setembro de 2011 (Estabelece o
Regime Jurídico Único e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município); Decreto Municipal n° 2995, de 13 de outubro de 2016;
Decreto Municipal n° 2901, 18 de agosto de 2016 (Procedimentos das Sindicâncias e PAD s). Lei Municipal n° 1701, de 17 de
dezembro de 2015 (TART-PIN); e Decreto Municipal n° 2720, de 30 de maio de 2016 (Regulamento do TART-PIN). Direito
Tributário: Competência Tributária. Limitações Constitucionais do Poder de Tributar. lmunidades. Princípios Constitucionais
Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Espécies Tributárias. Tributos de Competência da Uniäo. Tributos de
Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. Vigência da Legislaçäo Tributária. Aplicação da Legislação
Tributária. Interpretaçao e lntegração da Legislação Tributária. Obrigaçäo Tributária Principal e Acessória. Fato Gerador da
Obrigaçäo Tributária. Sujeiçäo Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária. Domicílio Tributário. Responsabilidade
Tributária. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de Terceiros. Responsabilidade por Infrações. DenÚncia
Espontânea. Crédito Tributário. Constituição do Crédito Tributário. Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de
alteração do lançamento. Suspensäo da Exigibilidade do Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário.
Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusäo do Crédito Tributário: modalidades. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário.
Administraçáo Tributária. Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. Cobrança judicial da Dívida Ativa - Lei n° 6.830/1980; Lei
Complementar 116/2003 e suas alterações. Simples Nacional. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alte
ações, Resolução CGSN Nº 140, de 22 de maio de 2018; Código Tributário Municipal (Lei n° 501/2001 e alterações).
CARGO 402: BIÓLOGO
Conhecimentos específicos: Noções de ecologia. Ecologia de populações. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia.
Recursos hídricos, conservaçáo das bacias hidrográficas, recursos e danos ambientais. Bioestatística. Técnicas de coleta e de
preparo de material zoológico. Genética geral. Biofísica. Fisiologia vegetal. lnventário Florístico e Faun ístico. Microbiologia.
Evolução. Conservação de recursos naturais. Biogeografia. Fisiologia animal. Ecologia. Ecofisiologia vegetal. Ecologia de
populações. Manejo de fauna. Aquicultura. Monitoramento ambiental. Ecossistemas aquáticos continentais, costeiros e oceânicos.
Ecotoxicologia. Cultivo e manutenção de organismos aquáticos. Ensaios de toxicidade de efluentes e de produtos solúveis e
insolÚveis com organismos de diversos níveis tróficos. Avaliação de impactos ambientais. Valoração de danos ambientais.
Monitoramento limnológico de reservatórios. Avaliaçäo de impacto ambiental. Análise de relatórios e pareceres ambientais.
Elaboração de pareceres ambientais. Análise e interpretaçáo da Legislaçäo Ambíental e das resoluções Conama. Elaboraçäo de
especificações técnicas para contrataçäo de serviços e estudos ambientais. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Biomas.
Ecossistemas. Estudos de lmpactos Ambientais e relatório de impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental.
CARGO 403: COMUNICADOR SOCIAL
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Conhecimentos específicos: Legislação de comunicação social: Código de ética do jornalista, código de ética da radiodifusão,
Código Brasileiro de Autorregulamentaçäo Publicitária. Regulação e Agências Reguladoras. Política Nacional de
Telecomunicações. 4. Jornalismo e meios de comunicação de massa: História e conceitos; veículos de comunicação de massa no
Brasil: história, estrutura e funcionamento; características, linguagens e técnicas de produção, apuração, entrevista, redação e
edição para jornal, revista, rádio, internet, TV e vídeo. As condições de produção da notícia. Princípios e orientações gerais para
redigir um texto jornalístico. Jornalismo institucional: história, atribuições, organização, estrutura e funcionamento. A produção da
notícia e as rotinas da assessoria de imprensa; o papel do assessor; atendimento à imprensa; técnicas de redação; sugestões de
pauta, releases e artigos; organização de entrevistas; produtos de uma assessoria de imprensa; mecanismos de controle da
informação. Pauta institucional. Canais e estratégias de comunicação interna. Publicações jornalísticas empresariais: história,
planejamento, conceitos e técnicas. Métodos e técnicas de pesquisa. Teorias da comunicação: história e conceitos das principais
teorias de comunicação. O papel dos meios de comunicação na construção da realidade social. As teorias sobre a produção da
notícia e seus efeitos. Projeto gráfico e produção de mídias eletrônicas: tecnologias de mídias eletrônicas; linguagem visual e
aspectos estéticos; tipos: características, conceitos, aplicações e limitações de mídias eletrônicas.
CARGO 404: DESIGNER GRÁFICO
Conhecimentos específicos: 1. Conceitos: design, programação visual e produção gráfica. 2. Gestalt; Princípios do design:
Alinhamento, Balanço, Contraste, Proximidade, Repetição / Consistência; Elementos básicos do design: ponto, linha, piano
(negativo e positivo); Elementos visuais: formato, textura, padrão, cor, tamanho. 3. Sistema de sinalizaçäo: Conteúdo, forma,
materiais e técnica; tipografia para sinalizaçäo. 4. Layout: conceito, uso, grid, elementos, diferenciação de mídias na criação de
layouts; Projeto gráfico: identidade visual, identidade visual corporativa, estratégias de criação de identidade visual corporativa;
aplicações. 5. Linguagem iconográfica; Imagens matriciais e vetoriais; Formatos e resolução de imagem. 6. Teoria da cor: sistemas
pictóricos e sistemas de luz; cores primárias, secundárias e terciárias; harmonias cromáticas; círculo cromático. 7. Tipografia:
história e estilos dos tipos; análise formal e combinatória de tipos; Legibilidade e leiturabilidade; Famílias tipográficas; Classificação
de tipos Vox/ATypI. 8. Princípios de semiótica: primeiridade, secundidade e terceiridade; ícone, índice e símbolo; análise semiótica;
semiótica das cores. 9. Design digital e multimídia: relação entre produção gráfica e produção digital; interfaces. 10. Webdesign:
princípios de navegação, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade e Webstandards (XHTML, CSS). 11. Criação e
editoraçäo grafica em softwares tais quais Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel Draw e Flash, além de portable documert format
(PDF). 12. Conteúdo multim ídia: integração de conteúdos em diferentes suportes e linguagens em ambiente digital; publicação de
conteÚdos em CD-ROM e DVD.
CARGO 405: ENFERMEIRO I
Conhecimentos específicos: S U S. Legislação e Portarias. Modelos de Atenção a Saúde. Prevençao e Promoção a Saúde.
Estratégia do Programa Saúde da Família. A enfermagem e o cuidado na saúde da família. Processo saúde doença das famílias e
do coletivo. SIAB como instrumento de trabalho da equipe no Programa SaÚde a Família: a especificação do enfermeiro. A visita
domiciliar no contexto do Programa Saúde da Família. Fases do planejamento, organizaşão e controle do serviço de enfermagem.
Planejamento estratégico como instrumento de gestão e assistência. Promoçao da saúde e seguranşa no trabalho. Saúde da
Criança: Ações de enfermagem na promoçao da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas
diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de crianças de baixo peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento
materno. Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidrotação. Transtornos
mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematizaçäo da assistência de enfermagem no pre—natal. Distúrbios ginecológicos
da puberdade ate o climatério. Sexualidade da mulher e auto-cuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Temas relacionados à
saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto-cuidado. Cuidados de Enfermagem no atendimento das necessidades básicas
do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de doenşas infecto contagiosas e/ou crônicas.
Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O processo de envelhecimento nos aspectos
fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à Vigilância epidemiológica: A prevenção e o controle das doenças
transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico da comunidade. Aspectos gerais das
imunizações. Temas relacionados à Saúde Mental: Saúde Mental no PSF. Reconhecer as categorias de transtornos mentais e de
comportamento. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislaçäo, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e
Normas Operacionais Basicas do SUS). SaÚde Coletiva (PÚblica). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de
lnformação em Saúde. Comportamento em servişo público. Relações Interpessoais.
CARGO 406: FISIOTERAPEUTA
Conhecimentos específicos: Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia em cardiologia. Fisioterapia em terapia intensiva.
Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em traumatologia e ortopedia. Fisioterapia em reumatologia. Fisioterapia em pediatria.
Fisioterapia geral: mecanoterapia, cinesioterapia, fototerapia e eletroterapia.
CARGO 407: FONOAUDIÓLOGO
Conhecimentos específicos: Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala e audição. Acústica, psicoacústica e audiologia clínica
(métodos e técnicas na avaliação audiológica de adultos e crianças) e terapia no deficiente auditivo. Articulação e motricidade oral.
Fala e linguagem (aquisição e desenvolvimento) e seus distúrbios. Voz e seus distúrbios. Psicomotricidade. Leitura e escrita e seus
distúrbios. Distúrbios de fluência gagueira. Distúrbios neurológicos (afasias, disartrias, agnosias e aprascias). Paralisia cerebral.
Deficiência mental. Código de ética.
CARGO 408: INSTRUTOR DE ARTES – DANÇA
Conhecimentos específicos: História da dança; exercícios básicos de postura; posições básicas de braços e pés; técnica
elementar de dança moderna; aspectos elementares da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem; consciência corporal e
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expressividade; composição coreográfica; dança clássica; dança do Brasil; dança contemporânea; ensino de artes e necessidades
educativas especiais; estruturação musical; metodologia do ensino da dança; improvisação; teorias de Laban.
CARGO 409: INSTRUTOR DE ARTES – CINEMA
Conhecimentos específicos: Direção de atores para Cinema — Interpretação. A criação da personagem / Necessidade Dramática
/ Escolhas da Personagem / Arco da Personagem / Dimensões da Personagem / Características Físicas da Personagem /
Antagonismo / Laços entre Público e Personagem. Preparação vocal e corporal voltada ao audiovisual. O corpo e a câmera. Planos
de Câmera. Direção de Arte. Operação básica de Câmera DSLR e Filmadora Sony NEX-FS100UK. Construção de Roteiro Coletivo.
Pré-Produção, Produção e Pós-produção de Curta-Metragem de Ficção e Documentário / Pré-Produção, Produção e Pós Produção
de Longa-Metragem de Ficção e Documentário. Conhecimento em Edição e Montagem em Adobe Premiere ou Sony Movie Studio
Platinum 13.0.
CARGO 410: MÉDICO
Conhecimentos específicos: Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Políticas Públicas em todos
os ciclos de vida (Mulher, Criança, Adolescente, Adulto, Idoso e Saúde do Homem e Pessoa Portadora de Deficiência Física.
Notificação Compulsória. Documento de Declaração de Óbito: Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina. Procedimentos
médico-cirúrgicos. Procedimentos traumato-ortopédicos. Emenda Constitucional N° 29 de 13 de setembro de 2000. Método
epidemiológico aplicado à saúde e segurança ocupacional. Prevenção de distúrbios relacionados ao trabalho. Relações entre
saúde ambiental e ocupacional. Saúde e segurança ocupacional e o meio ambiente. Noções de estatística e epidemiologia em
medicina do trabalho. Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, surdez e outras). Psicopatologia do
trabalho (sofrimento psíquico, abuso de álcool e drogas, Síndrome de Burnout, assédio moral). Acidentes do trabalho: definições e
prevenção. Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho. Avaliação de incapacidade laborativa e processos de
reabilitação profissional. Políticas Públicas de Saúde - Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes
e bases da implantação. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção
de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde — Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Legislações: Código de Ética Médica. Portaria 336 GM/MS.
Lei Federal n° 10.216/2001. Art. 196 a 200 da Constituição Federal. Lei n° 8.080 de 19/09/90. Lei n° 8.142 de 28/12/90. Decret» no
7.508 de 28 de junho de 2011. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças cardiovasculares: hipertensão
arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvclopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares:
asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares. Doenças
gastrointestinais e hepáticas: a insuficiência úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e
colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas hepatopatias crônicas. Doenças renais: insuficiência renal aguda e
crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e
hipertíreoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias e gota. Doenças
infecciosas e terapia antibiótica. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária.
Emergências clínicas. Controle de infecções hospitalares. Doenças neurológicas, AVC, polirradiculoneurites, polineurites e doenças
periféricas. Doenças degenerativas e infecciosas do SNC.
CARGO 411: MÉDICO INFECTOLOGISTA
Conhecimentos específicos: Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. Infecções causadas por
microorganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria. Tuberculose.
Pneumonias bacterianas; viróticas e outras. Empiema pleural. Derrames pleurais. Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses.
Actinomicose e Nocardias e infecções fúngicas. Endocardite. Pericardite. Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por
vírus. Leishmaniose cutânea e visceral. Febre tifóide. Dengue. Varicela. Sarampo. Rubéola. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche.
Herpes simples e zoster. Esquistossomose; filariose; parasitoses por helmintos e protozoários. lmunizações. Infecção sexualmente
transmissível – IST. Controle de infecções hospitalares. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Cólera. Raiva. Malária.
Antibióticos e antivirais. Sistema de agravos notificáveis e sistema de mortalidade.
CARGO 412: NUTRICIONISTA
Conhecimentos específicos: 1. Princípios Nutricionais. 2. Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. 3.Nutrição
no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. 4. Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças. 5.
Patologia da Nutrição. 6. Bases da Dietoterapia. 7. Recomendaşões Nutricionais - Adulto e Pediatria. 8. Necessidades Nutricionais Idosos, Adulto e Pediatria. 9. Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria. 10. Terapia Nutricional Enteral Idosos, Adulto e Pediatria. 11. Resoluçäo 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral). 12. Administraçäo e
Nutrição na Produçao de Refeições Coletivas. 13. Técnica Dietética. 14. Tecnologia de Alimentos; Alimentaçäo e Nutrição;
Produção de Alimentos; Técnica Dietética; Mìcrobìologia dos Alimentos; Toxicologia de Alimentos; Contaminações de Alimentos;
Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de Alimentos; Portaria nO 326, de 30 de julho de 1997 da
ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricaşão para
Estabelecimentos Produtores/lndustrializadores de Alimentos"). 15. Analise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).
CARGO 413: PEDAGOGO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conhecimentos específicos: 1. Fundamentos e princípios da educação inclusiva. Constituição da República Federativa do Brasil.
Convenção lnteramericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência
(CONVENÇÃO DA GUATEMALA), de 28 de maio de 1999. DECLARAÇÃO DE SALAMANCA (1994): Sobre Princípios, Políticas e
Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. Lei Federal n 10.098, de 23 de março de 1994, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
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Lei Federal n° 9.394, de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Documento Subsidiário à Política
de Inclusão, SEESP, MEC, 2005. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC, 2008. Lei
Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015). Deliberação n° 01/2011 CEB/ Conselho Municipal de Educação de Pinhais; Decreto
Federal nº 7.611/2011 de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado. Diretrizes
operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, MEC, 2008. Concepções
históricas de pessoas com necessidades educativas especiais. Processos de aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com
necessidades educativas especiais intelectuais e as práticas educativas na escola regular: implicações teóricas, metodológicas e os
desafios atuais. Processos de aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas especiais visuais e as
práticas educativas na escola regular: implicações teóricas, metodológicas e os desafios atuais. Processos de
aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas especiais auditivas e as práticas na escola regular:
implicações teóricas, metodológicas e os desafios atuais. Processos de aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com
necessidades educativas especiais físicas/neuromotoras e as práticas educativas na escola regular: implicações teóricas,
metodológicas e os desafios atuais. Processos de aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas
especiais altas habilidades/superdotação e as práticas educativas na escola regular: implicações teóricas, metodológicas e os
desafios atuais. Processos de aprendizagem/desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas especiais Transtornos
Globais do Desenvolvimento e as práticas educativas na escola regular: implicações teóricas, metodológicas e os desafios atuais.
Educação Inclusiva: desenvolvimento conceitual e a realidade brasileira relacionada à formação docente quanto ao atendimento à
diversidade humana. Deficiências e direitos humanos: empregabilidade, acessibilidade, tecnologias assistivas e educaçáo inclusiva.
Educação Especial no Brasil: evolução e desafios atuais. Processo de Avaliação PsicoeducacionaI:Entrevista Operativa Centrada
na Aprendizagem — EOCA; Provas de Diagnóstico Operatório; Adaptação de Provas Pedagógicas do Ensino Fundamental —
séries iniciais; Avaliação Pedagógica dos fatores antecedentes à alfabetização; Provas Projetivas Psicopedagógicas; Níveis de
escrita, segundo a teoria de Emília Ferreiro. Avaliação Psicomotora, Investigação de Habilidades Psicomotoras.
CARGO 414: PROCURADOR
Conhecimentos específicos:
Direito Civil: 1. Aplicação da lei no tempo. Revogação, derrogação, ab-rogação. Repristinação. Vigência e eficácia das normas.
Direito adquirido. Ato jurídico perfeito. Princípios gerais de direito. Lacunas. Antinomias. Juízo de equidade. Lei de introdução às
Normas do Direito brasileiro. 2. Das pessoas. Das pessoas naturais. Da personalidade e da capacidade. Dos direitos da
personalidade. Da ausência. Das pessoas jurídicas. Do registro civil das pessoas jurídicas. Associações, organizações sociais e
organizações sociais de interesse público. Fundações. Desconsideração da personalidade jurídica. 3. Dos bens: imóveis, móveis,
fungíveis e consumíveis. Das coisas divisíveis e indivisíveis. Das coisas singulares e coletivas. Dos bens reciprocamente
considerados. Dos bens públicos e particulares. 4. Dos fatos jurídicos. Negócio Jurídico. Disposições gerais. Defeitos do negócio
jurídico: erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Invalidade do negócio
jurídico. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos. Da forma dos atos jurídicos e sua prova. Das nulidades. 5. Prescrição: causas
impeditivas ou suspensivas, causas interruptivas. Decadência. 6. Responsabilidade civil: Responsabilidade contratual e
extracontratual. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Caso fortuito ou de força maior, fato de terceiro, fato do credor e ausência
de culpa. Convenções modificativas da responsabilidade. Da indenização. Juros de mora e correção monetária. 7. Posse. Conceito,
evolução, classificação. Aquisição e perda. Efeitos da posse. Defesa da posse. Composse. 8 Propriedade. Conceito. A propriedade
em geral. A função social da propriedade. Propriedade imobiliária. Limitações impostas à propriedade. A propriedade imobiliária
urbana. Modalidades de aquisição e perda. Condomínio. Propriedade em planos horizontais. Incorporação. Parcelamento do solo
urbano. Usucapião. Direitos de vizinhança. 9. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre
os pontos acima elencados.
Direito Processual Civil: 1. Código de Processo Civil: Lei 13.105/15. Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas
Processuais. Das Normas Fundamentais do Processo Civil. Da Aplicação das Normas Processuais. 2. Da Jurisdição e da Ação.
Dos Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação internacional. Dos Limites da Jurisdição Nacional. Da Cooperação
internacional: Disposições Gerais; Do Auxílio Direto; Da Carta Rogatória; Disposições Comuns. 3. Da Competência Interna.
Disposições Gerais. Da Modificação da Competência. Da incompetência. Da Cooperação Nacional. 4. Das Partes e dos
Procuradores. Da Capacidade Processual. Dos Deveres das Partes e de seus Procuradores. Dos Deveres. Da Responsabilidade
das Partes por Dano Processual. Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas. Da Gratuidade da Justiça. Dos
Procuradores. Da Sucessão das Partes e dos Procuradores. 5. Do Litisconsórcio e da intervenção de Terceiros. Da Assistência:
Disposições Comuns; Da Assistência Simples; Da Assistência Litisconsorcial. Da Denunciação da Lide. Do Chamamento ao
Processo. Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Do Amicus Curiae. 6. Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça:
Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz. Dos impedimentos e da Suspeição. Dos Auxiliares da Justiça. Do
Escrivão, do Chefe de Secretaria e do Oficial de Justiça. Do Perito. Do Depositário e do Administrador. Do intérprete e do Tradutor.
Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais. 7. Do Ministério Público. Da Advocacia Pública. Da Defensoria Pública. 8. Dos Atos
Processuais. Dos Atos em Geral. Da Prática Eletrônica de Atos Processuais. Dos Atos das Partes. Dos Pronunciamentos do Juiz.
Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de Secretaria. Do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais. Dos Prazos: Disposições Gerais; Da
Verificação dos Prazos e das Penalidades. Das nulidades. Da distribuição e do registro dos autos. 9. Da Comunicação dos Atos
Processuais. Disposições Gerais. Da Citação. Das Cartas. Das intimações. 10. Do Valor da Causa. 11. Da Tutela Provisória.
Disposições Gerais. Da Tutela de Urgência: Disposições Gerais; Do Procedimento da Tutela Antecipada Requerida em Caráter
Antecedente; Do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente. Da Tutela da Evidência. Da Tutela
Provisória em face da Fazenda Pública. 12. Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo. Da Formação do Processo.
Da Suspensão do Processo. Da Extinção do Processo. 13. Do Procedimento Comum. Disposições Gerais. Da Petição inicial: Dos
Requisitos da Petição Inicial; Do Pedido; Do Indeferimento da Petição inicial. Improcedência Liminar do Pedido. Da Conversão da
Ação Individual em Ação Coletiva. Da Audiência de Conciliação ou de Mediação. Da Contestação. Da Reconvenção. Da Revelia.
Das Providências Preliminares e do Saneamento: Da Não Incidência dos Efeitos da Revelia; Do Fato Impeditivo, Modificativo ou
Extintivo do Direito do Autor; Das Alegações do Réu. Do Julgamento Conforme o Estado do Processo: Da Extinção do Processo;
Do Julgamento Antecipado do Mérito; Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito; Do Saneamento e da Organização do
Processo; Da Audiência de Instrução e Julgamento. Das Provas: Disposições Gerais: Da Produção Antecipada da Prova: Da Ata
Notarial; Do Depoimento Pessoal; Da Confissão; Da Exibição de Documento ou Coisa: Da força probante dos documentos; Da
arguição de falsidade; Da produção da prova documental. Dos Documentos Eletrônicos. Da Prova Testemunhal: Da admissibilidade
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e do valor da prova testemunhal; Da produção da prova testemunhal. Da Prova Pericial. Da Inspeção Judicial. Da Sentença e da
Coisa Julgada: Disposições Gerais; Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença; Da Remessa Necessária; Do Julgamento das
Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e de Entregar Coisa; Da Coisa Julgada; Da Liquidação de Sentença. 14. Do
Cumprimento da Sentença. Disposições Gerais. Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de
Obrigação de Pagar Quantia Certa. Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar
Quantia Certa. Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Prestar Alimentos. Do Cumprimento
de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer, de Não Fazer ou de Entregar Coisa. 15. Dos Procedimentos
Especiais de jurisdição contenciosa. Da Ação de Consignação em Pagamento. Da Ação de Exigir Contas. Das Ações
Possessórias: Disposições Gerais; Da Manutenção e da Reintegração de Posse; Do Interdito Proibitório. Da Ação de Divisão e da
Demarcação de Terras Particulares: Disposições Gerais; Da Demarcação; Da Divisão. Da Ação de Dissolução Parcial de
Sociedade. Dos Embargos de Terceiro. Da Oposição. Da Habilitação. Da Ação Monitória. 16. Dos Procedimentos de Jurisdição
Voluntária. Disposições Gerais. Da interdição. 17. Do processo de Execução em geral. Disposições Gerais. Das Partes. Da
Competência. Dos Requisitos Necessários para Realizar Qualquer Execução: Do Título Executivo; Da Exigibilidade da Obrigação.
Da Responsabilidade Patrimonial. 18. Das Diversas Espécies de Execução. Disposições Gerais. 19. Da Execução para a Entrega
de Coisa. Da Entrega de Coisa Certa. Da Entrega de Coisa Incerta. 20. Da Execução das Obrigações de Fazer ou de Não Fazer.
Disposições Comuns. Da Obrigação de Fazer. Da Obrigação de Não Fazer. 21. Da Execução por Quantia Certa. Disposições
Gerais. Da Citação do Devedor e do Arresto. Da Penhora, do Depósito e da Avaliação: Do objeto da penhora; Da documentação da
penhora, de seu registro e do depósito; Do lugar de realização da penhora; Das modificações da penhora; Da penhora de dinheiro
em depósito ou em aplicação financeira; Da penhora de créditos; Da penhora das quotas ou das ações de sociedades
personificadas; Da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes; Da penhora de percentual de faturamento
de empresa; Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel; Da avaliação. Da Expropriação de Bens: Da
adjudicação; Da alienação. Da Satisfação do Crédito 22. Da Execução contra a Fazenda Pública 23. Da Execução de Alimentos.
24. Dos Embargos à Execução. 25. Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução. Da Suspensão do Processo de
Execução. Da Extinção do Processo de Execução. 26. Da Ordem dos Processos e dos Processos de Competência Originária dos
Tribunais. Disposições Gerais. Da Ordem dos Processos no Tribunal. Do Incidente de Assunção de Competência. Do incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade. Do Conflito de Competência. Da Ação Rescisória. Do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas. Da Reclamação. 27. Dos Recursos. Disposições Gerais. Da Apelação. Do Agravo de Instrumento. Do Agravo Interno.
Dos Embargos de Declaração. Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Do Recurso
Ordinário. Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial: Disposições gerais; Do julgamento dos recursos extraordinário e
especial repetitivos; Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário. Dos Embargos de Divergência. 28. Direito
Processual Intertemporal. 29. Dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 30. Mandado de Segurança. Mandado de Injunção.
Mandado de Segurança Coletivo. Habeas Data. 31. Medidas de contra cautela. Suspensão de segurança, de liminar e de
antecipação de tutela. Restrições legais à concessão de liminares e de antecipação de tutela contra o Poder Público. 32. Ação Civil
Pública e Ação popular. 33. Ação de improbidade administrativa. 34. Ação de desapropriação. 35. Processo perante o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 36. Execução Fiscal da Dívida Ativa. 37. Processo judicial tributário. Ação
anulatória de débito fiscal. Ação de repetição de indébito. Ação de consignação em pagamento. Ação declaratória. Medida cautelar
fiscal. Outras medidas judiciais de natureza tributária. 38. Prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo. 39. A prescrição e a
Fazenda Pública. 40. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre os pontos acima
elencados.
Direito Administrativo: 1. Administração pública. Conceito, natureza e fins. Princípios. 2. Os poderes e deveres do Administrador:
dever-poder de agir, dever de eficiência, probidade e de prestar contas. Uso do Poder. Abuso do poder. Excesso de poder. Desvio
de finalidade. Omissão da Administração. 3. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar,
regulamentar e de polícia. 4. Atos administrativos. Requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato
administrativo. Atos de direito privado praticados pela Administração. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade,
imperatividade e autoexecutoriedade. Espécies de atos administrativos: normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e
punitivos. Motivação do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. 5. Processo administrativo (Lei Federal nº
9.784/1999): conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, princípios do processo administrativo. Audiências e consultas públicas.
Coisa julgada administrativa. 6. Contratos administrativos. 7. Licitação (Lei nº. 8.666/1993 e Lei Federal nº 14.133/2021). 8.
Serviços públicos. Considerações gerais. Classificação. Regulamentação e controle. Requisitos e direitos do usuário. Competência
para a prestação do serviço. Formas e meios de prestação do serviço. Serviços delegados a particulares: concedidos, permitidos e
autorizados. 9. Legislações e suas alterações posteriores: Lei Federal nº 8.987/1995; Lei Federal nº 11.079/2004; Lei nº
13.019/2014; Lei Federal nº 13.460/2017; Lei Federal nº 13.303/2016; Lei-Complementar nº 123/2006; Lei Federal nº 12.527/2011;
Lei Federal nº 13.874/2019; Lei Federal nº 13.709/2018; Lei Federal nº 8.429/1992. 10. Órgãos públicos. Competências
administrativas. Centralização e descentralização administrativa. Desconcentração. Administração Pública Indireta. 11. Servidores
públicos. Competência para organizar o funcionalismo. Cargos e funções. Criação. Acessibilidade aos cargos públicos. Concurso
público. Direitos dos servidores. Vencimentos e vantagens pecuniárias. Adicionais e gratificações. Deveres. Restrições funcionais.
Responsabilidade: administrativa, civil, criminal. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pinhais (Lei Municipal
1.224/2011). 12. Processo seletivo simplificado. Contratação temporária. 13. Empregado público. 14. Domínio público.
Classificação dos bens públicos. Administração, utilização e alienação dos bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade.
Aquisição. 15. Responsabilidade Civil do Estado. Ação e omissão. Responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Ação de
reparação de dano e direito de regresso. 16. Controle interno e externo. Controle parlamentar. Controle do Tribunal de Contas.
Sustação de atos e contratos administrativos. Controle judiciário dos atos administrativos. Atos sujeitos a controle especial:
políticos, legislativos e interna corporis. Atos sujeitos a controle comum: atos administrativos em geral. 17. intervenção na
propriedade. Desapropriação. Normas básicas. Declaração de utilidade pública ou interesse social. Imissão na posse. Indenização.
Decreto-lei nº 3.365/1941. Pagamento. Anulação. Desvio de finalidade. Desistência. Servidão administrativa. Requisição. Ocupação
provisória. Limitação administrativa. 18. A administração em juízo e suas prerrogativas processuais. Representação. Atuação
processual. Execução do julgado. Regime de precatórios judiciais e requisição de pequeno valor. Prescrição. 19. Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre os pontos acima elencados.
Direito Constitucional: 1. Princípios fundamentais. Poder constituinte originário e derivado. 2. Supremacia da Constituição.
Controle da constitucionalidade das leis e atos normativos: difuso e concentrado. Ação de inconstitucionalidade.
Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade face à Constituição Estadual. 3. Interpretação das normas constitucionais.
Eficácia e aplicabilidade. 4. Organização dos Poderes. Mecanismo de freios e contrapesos. Estado Democrático de Direito. 5. O
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federalismo no Brasil. Soberania e autonomia no Estado Federal. A intervenção federal nos Estados. 6. Poder Legislativo Federal.
Estrutura e organização. Funcionamento e atribuições. Estatuto dos Congressistas: prerrogativas, direitos e incompatibilidades. 7.
Processo Legislativo. Iniciativa. Emendas. Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. Medida Provisória. 8. Sistema
orçamentário. Princípios constitucionais orçamentários. Lei orçamentária. Fiscalização financeira e orçamentária. Sistemas de
controle da execução orçamentária: interno e externo. Lei Federal nº 4.320/1964. Tribunal de Contas. 9. Poder Executivo. Eleição
do Presidente da República. Substituição e sucessão. Atribuições, crimes, processo, julgamento, perda do mandato, prerrogativas e
direitos. 10. Poder Judiciário. Organização. Órgãos da Justiça Federal e Estadual. Garantias constitucionais do Poder Judiciário.
Competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Federais, dos Tribunais e Juízes do
Trabalho e dos demais Tribunais. Súmula Vinculante. Repercussão Geral no Recuso Extraordinário. 11. Poder Legislativo.
Estrutura e organização. Funcionamento e atribuições. Prerrogativas, direitos e incompatibilidades dos parlamentares. 12. Processo
Legislativo. Iniciativa. Emendas. Votação, sanção, veto, promulgação e publicação da lei. Medida provisória. Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Tribunal de Contas. 13. Poder Executivo. Eleição. Substituição e sucessão. Atribuições, crimes,
processo, julgamento, perda do mandato, prerrogativas e direitos. Ministros e Secretários de Estado. Atribuições, processo e
julgamento. 14. Posição do Município na Federação Brasileira. Criação e organização. Intervenção nos Municípios. Regiões
metropolitanas. Fundamentos constitucionais das instituições administrativas. 15. Princípios constitucionais do regime jurídico dos
servidores públicos civis e militares. Acessibilidade aos cargos, estabilidade, equiparações e vinculações, aposentadoria,
contratação temporária, exercício de mandato eletivo, demissão e reintegração. 16. Das funções essenciais à Justiça. Procurador
de Estado e Ministério Público. 17. Os direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Direitos sociais. Das
garantias constitucionais, princípio da igualdade, legalidade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, a coisa julgada, a proteção
jurisdicional e as garantias de ordem criminal. 18. Os remédios constitucionais: habeas corpus, mandado de segurança, ação
popular, direito de petição, habeas data, mandado de injunção, ação civil pública. 19. Precatórios. 20. Da Ordem econômica e
financeira. Princípios gerais da atividade econômica. 21. Competência tributária da União, Estados e Municípios. Limitações
constitucionais ao poder de tributar, imunidades e privilégios. Princípios constitucionais tributários. Capacidade contributiva,
custo/benefício, legalidade, anterioridade e anualidade. 22. Direito de propriedade. Limitações e condições de seu exercício.
Desapropriação. Política urbana, agrícola, fundiária e da reforma agrária. 23. Seguridade Social. 24. Meio Ambiente no âmbito
Constitucional. 25. Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso. 26. Direito constitucional intertemporal. 27.
Disposições constitucionais gerais e disposições transitórias. 28. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça sobre os pontos acima elencados.
Direito Tributário: 1. Código Tributário Nacional. 2. Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais e princípios constitucionais
tributários. Limitações ao poder de tributar. Imunidades: conceito, espécies, aspectos objetivos e subjetivos, alcance, interpretação.
3. Competência tributária. Competência tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e do Distrito Federal.
Competência tributária residual. Conflito de competência. 4. Tributo: conceito, espécies: Impostos, taxas, contribuição de melhoria,
empréstimo compulsório, contribuições sociais e parafiscais, contribuição para o serviço de iluminação pública. Classificação:
vinculados e não vinculados. Funções: fiscal, extrafiscal, parafiscal. 5. Da repartição de receitas tributárias. 6. Direito Tributário:
conceito, natureza, fontes, finalidade. Normas gerais de Direito Tributário. Legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e
integração. 7. Obrigação tributária. Conceito, natureza e espécies: principal e acessória. Hipótese de incidência e seus elementos:
pessoal, espacial, temporal, material, quantitativo. Fato gerador, alcance, efeitos. Sujeitos da obrigação tributária. Substituição
tributária. Convenções particulares. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária.
Responsabilidade dos sucessores, de terceiros, dos sócios. Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 8. Crédito
tributário. Conceito e natureza. Constituição do crédito tributário. Lançamento: natureza, modalidades: declaração, homologação,
ofício. Eficácia, revisão, arbitramento. Suspensão do crédito tributário. Conceito. Moratória. Depósito. Reclamações e recursos.
Liminar e tutela antecipada. Extinção do crédito tributário. Modalidades. Pagamento. Compensação. Transação. Remissão.
Prescrição e decadência. Decisão administrativa e decisão judicial. Exclusão do crédito tributário. Isenção e anistia. Isenção e
imunidade. Isenção e não-incidência. Isenção e remissão. Garantias e privilégios do crédito tributário. Fraude à execução.
Preferências. 9. Sigilo fiscal. 10. Administração tributária. Fiscalização. Certidões negativas. Inscrição em Dívida Ativa: Requisitos.
Dívida Ativa: Liquidez, certeza, exigibilidade, exequibilidade e legislação correlata. 11. Regime Jurídico dos Impostos de
competência dos Municípios: Imposto Predial e Territorial Urbano, imposto Sobre Serviços; Imposto de Transferência de Bens
Imóveis. 12. Código Tributário Municipal: Lei Municipal nº 501/2001 e alterações posteriores. 13. Processo judicial tributário.
Execução fiscal. Lei n° 6.830/80 e alterações posteriores. Ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário,
ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Lei n°
8.397/92 e alterações posteriores. Mandado de Segurança. Demais ações cabíveis em matéria tributária e legislações correlatas.
14. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre os pontos acima elencados.
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: 1. Contrato individual de trabalho: conceito, elementos e requisitos. Natureza
jurídica. 2. Despersonalização do empregador. Sucessão. Solidariedade e Subsidiariedade. 3. Trabalhador temporário.
Classificação do contrato de trabalho. Contrato por tempo determinado. 4. Salário e remuneração. Equiparação salarial. 5. Duração
do trabalho. Jornada de trabalho. Prorrogação. Intervalo. Repouso semanal remunerado. Feriados. Férias. 6. Suspensão e
interrupção do contrato de trabalho. Força maior e “factum principis”. 7. Extinção do contrato de trabalho. 8. Sindicatos. Condições
de registro e funcionamento. Atividades e prerrogativas. 9. Processo judicial trabalhista. Reclamatória Trabalhista. Recursos no
processo do trabalho. Recursos no processo de cognição. Recursos no processo de execução. Ação Rescisória. Mandado de
Segurança. 10. A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. Terceirização no serviço público. 11. Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho sobre os pontos acima elencados.
CARGO 415: PROFESSOR LIBRAS
Conhecimentos específicos: História da Educação do Surdo. Cultura Surda e Identidade Surda. Políticas linguísticas para surdos
e as línguas de sinais; História da educação dos Surdos no Brasil e a trajetória da Libras; História e especificidades da Língua
Brasileira de Sinais (Libras). Legislação: Lei 10.436/2002. Decreto 5626/2005, a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, A Lei Brasileira de Inclusão; A Convenção Nacional dos Direitos da PcD. As etapas da
Educação Básica. A Língua Brasileira de Sinais — Libras, como instrumento de acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva
e identidade surda no ambiente de trabalho. Educação bilíngue e educação de Surdos no Brasil; A formação de professores para
atuar na educação de pessoas surdas; Metodologia de ensino da Libras como primeira I íngua (L1) e como segunda língua (L2)
para ouvintes; recursos didáticos e metodológicos. A aquisição da linguagem em crianças surdas. Aspectos linguísticos e
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gramaticais da Libras: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática; os cinco parâmetros da Libras; Literatura Surda;
Vocabulário: Alfabeto manual, números, identificação pessoal, tempo, cumprimentos, verbos, calendário, natureza, cores,
profissões, meios de transporte, vestuário, lugares, animais, família, meios de comunicação, antônimos, cidades e estados
brasileiros, continentes e países, sistema solar, sentimentos, emoções básicas e atitudes. Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva e os documentos que a regulamentam - Resolução no 04/2009 e Decreto no 7611/2011; a
Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015) e a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto n° 6949/2009).
CARGO 416: TÉCNICO OPERADOR DE AUDIOVISUAL
Conhecimentos específicos: Conhecimento profundo em edição de áudio e vídeo através de programas como o Sony Vegas,
Adobe premiere, After Effects, Sound Forge. 2. Áudio: instalação e operacionalização de sistemas de áudio digital e analógico,
propriedades e teoria sobre acústica (física acústica básica). 3. Representação, armazenamento e processamento digital de áudio.
4. Equipamentos e dispositivos de áudio (analógicos e digitais): reprodução e gravação em vários suportes e formatos. 5. Principais
equipamentos de sonorização: funções e manuseio. 6. Noções de mixagem: ajuste de graves, agudos, equalizações, potência. 7.
Conexões dos equipamentos e de cabos e caixas. 8. Sistema de monitoramento de palco; Manutenção e prevenção de cabos. 9.
Noções de diferentes microfones e seus posicionamentos e adequações. 10. Gravação e reprodução de sons variados. 11. Vídeo:
Montagem de equipamentos de projeção cinematográfica, representação digital e noções de processamento de imagens. 12.
Sistemas analógicos de vídeo para difusão, gravação e reprodução. 13. Interfaces para sinais e controle de vídeo. 14. Sistemas
digitais de vídeo: representação, armazenamento e processamento digital de vídeo. 15. Registro e controle de equipamento e
material gravado em áudio e vídeo. 16. Conhecimento sobre o uso de filmadoras e suas funções como ajuste de foco, diafragma,
enquadramentos, e outras funções e qualidade de gravação e formatos de vídeo e de arquivos. 17. Filmagem, operacionalização,
conhecimentos técnicos específicos, técnicas utilizadas em rádio e TV, produção, pós-produção, edição. 18. iluminação cênica:
digital e analógica, conhecimentos de terminologias e técnicas específicas, iluminação: Conceitos básicos de iluminação de estúdio
e temperaturas de cor, Iluminação cênica: digital e analógica.
CARGO 417: TERAPEUTA OCUPACIONAL
Conhecimentos específicos: O Terapeuta Ocupacional como agente de saúde e no processo de educação popular em um
programa comunitário. Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência Comunitária e nos grupos populares. O papel do terapeuta
ocupacional na equipe interdisciplinar no processo de prevenção primária e seus programas de ação. A comunidade e a
abordagem sociocultural na Terapia Ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação
do terapeuta ocupacional. Análise de atividades profissionais para detecção e encaminhamento de doenças ocupacionais. Atuação
do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial como medida preventiva. Intervenção da Terapia Ocupacional.
Psiquiátrica. Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. A Terapia Ocupacional em grupo:
questões teóricas e técnicas. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como agente multiplicador frente à Comunidade. O
terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção e assistência à excepcionalidade. Código de Ética Profissional.
Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da
Terapia Ocupacional com os Sistemas de Saúde.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo II – dos Conteúdos Programáticos dos Cargos - Edital de Abertura nº 003/2022 – Prefeitura Municipal de Pinhais – PR
| Página 10 de 10

