
Município de Palmas
Estado do Paraná

Edital nº 1/2014 – E

Edital de Seleção de Profissionais por Processo Seletivo Simplificado –
PSS

O  Prefeito  Municipal  de  Palmas,  Estado  do  Paraná,  Sr.  Hilário
Andraschko, no uso das atribuições legais conferidas pelo do artigo 37, inciso
IX, da Constituição Federal, artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, e nos termos
da Lei Municipal nº 2.239/2014, considerando:
I. a existência do Programa Minha Casa Minha Vida, de responsabilidade da
União;
II.  a necessidade do Município  de  Palmas em suprir  vagas temporárias  de
profissionais,  visando  a  realização  de  acompanhamento  domiciliar  para  a
promoção do diagnóstico e do desenvolvimento comunitário na região do bairro
São Francisco, nos termos do Projeto de Trabalho Técnico Social vinculado ao
Programa Minha Casa Minha Vida (Contrato CAIXA nº 0379.841-45);
III. a  existência  da  autorização  legislativa,  nos  termos  da  Lei  Municipal  nº
2.239/2014;
IV. o  interesse  da  Administração  Pública  Municipal  em  participar  do
desenvolvimento comunitário na região do Bairro São Francisco, em especial
pela entrega de novas moradias aos participantes do Programa Minha Casa
Minha Vida;

Resolve:

TORNAR PÚBLICO  o presente  Edital,  que  estabelece  instruções
especiais  destinadas à realização deste  Processo Seletivo  Simplificado –
PSS, visando a contratação, por tempo determinado, para o preenchimento de
vagas de  Assistente Social, Enfermeiro, Estagiários, Instrutor de Oficina
de Capacitação Profissional, Instrutor de Oficina de Educação Sanitária e
Meio Ambiente e Técnico em Filmagem/Fotografia,  conforme Etapas deste
Edital, artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, artigo 87 da Lei Orgânica
Municipal,  e da Lei Municipal nº 2.239/2014, vinculados ao regime celetista,
para atuar na realização do diagnóstico do Programa Minha Casa Minha Vida
no Bairro São Francisco.

1. Das Disposições Preliminares
1.1.  O  Processo  Seletivo  Simplificado  –  PSS,  de  que  trata  este  Edital,  é
destinado a selecionar profissionais para atuar na realização do diagnóstico do
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Programa Minha Casa Minha Vida no Bairro São Francisco, exclusivamente
para atender ao interesse público e às normas legais pertinentes, suprindo as
vagas temporárias criadas pela Lei Municipal nº 2.239/2014.
1.2. Dos cargos, vagas, escolaridade e vencimentos:

Função Vagas Escolaridade Requisitos para posse
no cargo

Carga
horária total

Valor
unitário da

hora
trabalhada

Assistente
Social

1 (uma) Bacharelado  em
Assistência
Social

Diploma ou certificado
de conclusão do curso
com  registro  no
Ministério  da
Educação  –  MEC  e
inscrição no Conselho
Regional  de  Serviço
Social – CRESS

200 
(duzentas) 
horas

R$ 80,00

Enfermeiro 1 (uma) Bacharelado  em
Enfermagem

Diploma ou certificado
de conclusão do curso
com  registro  no
Ministério  da
Educação  –  MEC  e
inscrição no Conselho
Regional  de
Enfermagem  –
COREN

60 
(sessenta) 
horas

R$ 80,00

Estagiário 5  (cinco)
vagas,
sendo  1
(uma)
para
cada
item  ao
lado

Acadêmicos  na
área  de:  i)
Enfermagem,  ii)
Biologia  e/ou
Química,  iii)
Pedagogia,  iv)
Agronomia  e  v)
Direito

Certidão  de  matrícula
e frequência no curso
superior respectivo

200 
(duzentas) 
horas

R$ 25,00

Instrutor  de
Oficina  de
Capacitação
Profissional

1 (uma) Ensino  Médio
completo

Certificado  de
conclusão  do  Ensino
Médio

48 (quarenta
e oito) horas

R$ 60,00

Instrutor  de
Oficina  de
Educação
Sanitária  e
Meio
Ambiente

1 (uma) Ensino  Médio
completo

Certificado  de
conclusão  do  Ensino
Médio

60 
(sessenta) 
horas

R$ 60,00

Técnico  em
Filmagem  /
Fotografia

1 (uma) Ensino  Médio
completo

Certificado  de
conclusão  do  Ensino
Médio

30 (trinta) 
horas

R$ 100,00

2. Do Regime Jurídico
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2.1.  A contratação  dos  profissionais  supramencionados  ocorre  em  Regime
Celetista, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 87
da Lei Orgânica Municipal, e do art. 3º da Lei Municipal nº 2.239/2014.
2.2. O contrato de trabalho tem prazo máximo de 6 (seis) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, em atendimento ao interesse da administração e
em cumprimento às normas legais.
2.3. A carga horária total a ser desempenhada na execução do programa está
fixada  conforme  o  Anexo  I  da  Lei  Municipal  nº  2.239/2014,  cabendo  ao
Departamento Municipal de Administração Fundiária organizar o cronograma
de  execução  das  atividades  dos  profissionais  contratados  e  repassar
mensalmente à Divisão de Recursos Humanos o número de horas trabalhadas
por  cada  profissional  para  fins  de  elaboração  da  folha  de  pagamento  do
Município de Palmas.
2.4.  A remuneração  obedece  ao  disposto  no  Anexo  I  da  Lei  Municipal  nº
2.239/2014, sendo que, em se tratando de contratação por hora trabalhada, o
profissional fará jus, tão somente, à remuneração correspondente.
2.5. Nos  termos  do  art.  5º  da  Lei  Municipal  nº  2.239/2014,  o  custeio  da
manutenção dos profissionais contratados para o programa em questão será
de responsabilidade da entidade financiadora do programa habitacional.

3. Das Inscrições
3.1.  As  inscrições  são  realizadas  exclusivamente  via  Internet,  no  site
www.pmp.pr.gov.br, do Município de Palmas, Estado do Paraná, no período
de 31 de outubro de 2014 a 14 de novembro de 2014, até as 24 horas.
3.2.  As informações ao candidato restringir-se-ão as informações constantes
neste edital.
3.3.  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve tomar conhecimento do
disposto neste Edital e suas Etapas, e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos.
3.3. A inscrição implica o conhecimento e na aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, e em suas Etapas, em relação às quais o candidato
não pode alegar desconhecimento.
3.4. Não é cobrada taxa de inscrição.
3.5. No ato da inscrição, não é solicitada a entrega dos documentos.
3.6.  No ato da inscrição, o candidato deve preencher formulário, informando
dados pessoais, endereço, e-mail e senha. É obrigatório informar um endereço
eletrônico (e-mail) válido, necessário para recuperação da senha de acesso à
inscrição.
3.7.  O  processo  de  inscrição  é  realizado  exclusivamente  no  site
www.pmp.pr.gov.br e é composto dos seguintes procedimentos:
a) Selecionar a função desejada e disponível conforme Edital;
b) Se o candidato não confirmar a opção, não poderá finalizar a inscrição;
c) Efetivar a inscrição;
d) Imprimir o comprovante.
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OBS. Qualquer interrupção durante o processo de inscrição,  a mesma
não será salva nem considerada inscrição efetivada.
3.8. O número máximo de inscrições neste Edital é de 1 (uma) inscrição.
3.9.  O  preenchimento  da  inscrição  é  de  responsabilidade  exclusiva  do
candidato que deve escolher o cargo desejado, não podendo este ser alterado.
3.10. Após efetivar sua inscrição, o Sistema de Inscrição PSS não permitirá que
o candidato inclua ou altere informações. O comprovante de Inscrição deve ser
impresso no momento em que se efetivar a inscrição.
3.11.  Os eventuais erros no preenchimento do Formulário de Cadastro e de
Inscrição  são  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  que  sofre  as
penalidades previstas neste Edital.

4. Dos Cargos
4.1.  Os  cargos  de  que  trata  o  presente  Edital  são  de  Assistente  Social,
Enfermeiro, Estagiários, Instrutor de Oficina de Capacitação Profissional,
Instrutor de Oficina de Educação Sanitária e Meio Ambiente e Técnico em
Filmagem/Fotografia.
4.2.  Descrição  das  atribuições  e  da  escolaridade  exigida  do  cargo  de
Assistente Social.
4.2.1.  Atribuições:  Participar  de  todas  as  ações  e  atividades  a  serem
desenvolvidas  no  Projeto  de  Trabalho  Técnico  Social  (PTTS)  e,
especificadamente, trabalhar na realização de visitas domiciliares periódicas.
4.2.2. Escolaridade Exigida: Bacharelado em Assistência Social.
4.3. Descrição  das  atribuições  e  da  escolaridade  exigida  do  cargo  de
Enfermeiro.
4.3.1.  Atribuições: Realização  de  oficinas  teórico-práticas  sobre  temas
relacionados à Saúde (DST's/AIDS, Gravidez na Adolescência, Planejamento
Familiar, Hipertensão, Diabetes, doenças da infância etc.)
4.3.2. Escolaridade Exigida: Bacharelado em Enfermagem.
4.4. Descrição das atribuições do cargo de Estagiário.
4.4.1. Atribuições: Auxiliar nas atividades a serem desenvolvidas no PTTS,
cujo conteúdo esteja de acordo com o curso realizado.
4.5. Descrição das atribuições e da escolaridade exigida do cargo de Instrutor
de Oficina de Capacitação Profissional.
4.5.1. Atribuições: Este profissional terá como função realizar atividades que
possam identificar o perfil, vocação produtiva e demandas da comunidade local
para  viabilização  posterior  de  cursos  e  treinamentos  de  acordo  com  os
interesses identificados.
4.5.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio completo
4.6. Descrição das atribuições e da escolaridade exigida do cargo de Instrutor
de Oficina de Educação Sanitária e Meio Ambiente.
4.6.1.  Atribuições: Realização  de  reuniões  visando  orientar  acerca  da
importância  da  higiene  nos  aspectos  pessoal,  de  saúde  e  doméstica;
sensibilizar e mobiliar as famílias quanto à importância da preservação do meio
ambiente,  levantando  aspectos  sobre  reciclagem  e  separação  de  resíduos
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sólidos; importância do cultivo de pequenas hortas e da jardinagem em casa;
aprendizado de confecção de peças artesanais para decoração, utilizando-se
de material reciclável.
4.6.2. Escolaridade Exigida: Ensino Médio completo.
4.7. Descrição das atribuições e da escolaridade exigida do cargo de Técnico
em Filmagem/Fotografia.
4.7.1. Atribuições: Registro/relatório fotográfico e audiovisual das atividades
realizadas para acervo municipal  e encaminhamento posterior  para o órgão
financiador do projeto.
4.7.2. Escolaridade: Ensino Médio completo.

5. Dos Requisitos para Inscrição
5.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa,
estar  amparado pelo  estatuto  de  igualdade entre  brasileiros  e  portugueses,
com reconhecimento do gozo dos direitos políticos,  nos termos do § 1º  do
artigo 12 da Constituição Federal.
5.2 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos até o último dia do período de
inscrição.
5.3  Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, caso o
candidato for do sexo masculino, com idade superior a 18 (dezoito) anos.
5.4  Estar em dia com as obrigações eleitorais, caso o candidato tenha idade
superior a 18 (dezoito) anos.
5.5 Possuir Escolaridade compatível com o cargo.

6. Prova Objetiva.
6.1.  A prova objetiva será composta por 40 (quarenta) questões, cada uma
valendo um ponto, distribuídas da seguinte forma:

Função Língua
Portuguesa

Raciocínio
Lógico e

Matemático

Conhecimentos
Gerais e

Atualidades

Conhecimentos
Específicos

Assistente
Social

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

Enfermeiro 10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

Estagiário 10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

20 (vinte) 
questões

N/A

Instrutor  de
Oficina  de
Capacitação
Profissional

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

20 (vinte) 
questões

N/A

Instrutor  de
Oficina  de
Educação

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

20 (vinte) 
questões

N/A
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Sanitária e Meio
Ambiente

Técnico  em
Filmagem  /
Fotografia

10 (dez) 
questões

10 (dez) 
questões

20 (vinte) 
questões

N/A

6.2. A prova objetiva realizar-se-á no dia 30 de novembro de 2014, com início
as 9h  (nove horas),  e terá duração de 4 horas,  com término às 13h (treze
horas).
6.3. Os portões dos locais de provas serão fechados às 8h45min (oito horas e
quarenta e cinco minutos), no horário local.
6.4. Não será permitida a entrada dos candidatos após o horário fixado.
6.5. O local das provas bem com o ensalamento serão fixados em edital próprio
e divulgados no site www.pmp.pr.gov.br.
6.6.  O  conteúdo  programático  exigido  para  cada  cargo  está  devidamente
descrito no anexo I deste edital.
6.7. Deverá o candidato portar, para a realização da prova, documento do CPF
e  de  identificação  com  foto  (p.  ex.  RG,  CNH,  CTPS,  Passaporte)  e
comprovante de inscrição.
6.8.  O gabarito  de  respostas  deverá  ser,  obrigatoriamente  preenchido  com
caneta de cor PRETA.
6.9.  O candidato  não poderá  deixar  o  local  de  prova  antes  das  11h (onze
horas).
6.10. O candidato não poderá levar o caderno de provas;
6.11.  Não será permitido a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos,
inclusive  telefone  celular,  caso  seja  algum  encontrado  o  candidato  será
automaticamente desclassificado.
6.12.  Os três últimos candidatos permanecerão na sala de prova até que o
último entregue a prova e sejam os envelopes lacrados, devendo estes contar
com suas assinaturas.

7. Da Classificação, Desempate e Divulgação
7.1. O resultado do PSS, com a Classificação Provisória dos Candidatos, será
divulgado no dia  5 de dezembro de 2014  em Edital  próprio, disponível nos
Murais  do  Prédio  Central  de  Prefeitura  Municipal  de  Palmas  e  no  site
www.pmp.pr.gov.br.
7.2. A classificação dos candidatos será realizada pela Comissão Organizadora
e Fiscalizadora, conforme nota da prova objetiva.
7.3. Em caso de igualdade de pontuação, o desempate é feito considerando a
maior idade.

8. Do Resultado.
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8.1.  O resultado final será divulgado em  10 de dezembro de 2014,  no site
www.pmp.pr.gov.br e nos órgãos de divulgação dos atos oficiais do Município
de Palmas.

9. Dos Recursos
9.1. No dia 5 de dezembro de 2014 será divulgada a Classificação Provisória
nos Murais  do  Prédio  Central  de  Prefeitura  Municipal  de  Palmas  e  no  site
www.pmp.pr.gov.br.
9.2.  Serão  aceitos  recursos  sobre  a  classificação  provisória,  desde  que  os
questionamentos estejam em conformidade com o disposto nos itens abaixo.
9.3.  Os  questionamentos  devem  estar  devidamente  fundamentados  e
apresentados, em formulário específico constante no Anexo II deste Edital.
9.4. O candidato deve imprimir e preencher o formulário constando as razões
da sua irresignação.
9.5.  O  Recurso  contra  o  resultado  provisório  deve  ser  protocolado
pessoalmente  no  Departamento  Municipal  de  Administração,  no  Prédio  da
Prefeitura Municipal, no dia 8 de dezembro de 2014, das 8h00min (oito horas)
às 11h30m (onze horas e trinta minutos), e das 13h (treze horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos).
9.6. No dia 10 de dezembro de 2014 será publicado o resultado final do
teste seletivo.
9.7. Não serão aceitos os Recursos protocolados fora do prazo e aqueles que
não  estiverem  devidamente  justificados  e  fundamentados,  bem  como  os
encaminhados de forma diferente daquela estabelecida nos itens anteriores.
9.8. Serão desconsiderados os questionamentos relativos a erros do candidato
no  preenchimento  do  gabarito  da  prova  ou  do  formulário  e  cadastro  de
inscrição.
9.9. Os Recursos são analisados pela Comissão Organizadora.
9.10.  Após  o  julgamento  dos  Recursos,  será  emitida  nova  Lista  de
Classificação Final. A Classificação Final será divulgada nos Murais do Prédio
Central de Prefeitura Municipal de Palmas, no site www.pmp.pr.gov.br e nos
órgãos de divulgação dos atos oficiais do Município de Palmas no dia  10 de
dezembro de 2014.

10. Da Contratação
10.1.  Será  realizada  mediante  interesse  e  necessidade  da  administração,
mediante convocação do candidato aprovado em edital, com posse imediata,
que será publicado, no site  www.pmp.pr.gov.br e nos órgãos de divulgação
dos atos oficiais do Município de Palmas, com consequente encaminhamento
para o desenvolvimento das atividades relacionadas às atribuições do cargo
respectivo.
10.2.  Os aprovados deverão imediatamente  apresentarem-se na  divisão de
Recursos  Humanos  portanto  os  documentos  originais  e  duas  cópias  dos
seguintes:
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a) RG;
b) CPF;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor;
e) Certificado de Reservista, em caso de candidato do sexo masculino, com
idade superior a 18 (dezoito) anos;
f) Carteira de Trabalho;
g) Atestado médico de aptidão para o trabalho (Exame Admissional);
h) 2 fotografias 3X4;
i) Comprovante de residência;
j) Certidão de nascimento dos filhos;
k) Certidão de antecedentes criminais; e
l) Documento necessário para comprovação do requisito para posse no cargo,
conforme itens “1.2” e “4” do Edital.
10.3.  O  candidato  que  não  comparecer  no  dia  fixado  para  a  posse  será
eliminado do presente processo seletivo.
10.4. Será remetido para Final de Lista o candidato que não tenha interesse na
vaga ofertada;
10.5. Nas ocorrências das hipóteses do item “10.3”, a vaga aberta é destinada
ao próximo candidato.
10.6. O candidato em final de lista, se convocado novamente não tomar posse
será eliminado do certame;
10.7. A inaptidão temporária na ocasião do chamamento, atestada pelo médico,
não prejudica o chamamento dos demais classificados, e o candidato inapto
temporário tem sua classificação mantida.
10.8.  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  todas  as
publicações  de  todos  os  atos  pertinentes  a  este  Processo  Seletivo  no  site
www.pmp.pr.gov.br e nos órgãos de divulgação dos atos oficiais do Município
de Palmas.
10.9. Quando convocado para a Contratação, o candidato deve apresentar, sob
suas  expensas,  Atestado  de  Saúde,  expedido  por  Médico  do  Trabalho,
considerando-o apto para o exercício da função, objeto da contratação.
10.10.  O  Atestado  de  Saúde  deve  ser  datado  e  emitido  nos  últimos  90
(noventa) dias anteriores à data da Contratação.
10.11.  No  ato  de  sua  Contratação,  o  candidato  deve  preencher  Ficha  de
Acúmulo de Cargo.
10.12. O Contrato de Trabalho é único, estabelecido nos termos do artigo 37,
inciso IX, da Constituição Federal, artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, e da Lei
Municipal nº 2.239/2014, e demais disposições legais pertinentes.
10.13. Para Contratação, deve ser respeitada a Acumulação Legal de Cargos e
a compatibilidade de horário do cargo.

11. Das Disposições Finais
11.1. Na convocação é respeitada rigorosamente a ordem de classificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Av. Clevelândia, 521 – Caixa Postal 111 – Centro – CEP 85555-000 – Telefone (46) 3263-7000

Fls. 8

http://www.pmp.pr.gov.br/


Município de Palmas
Estado do Paraná

11.2.  O candidato classificado que não tiver interesse na vaga ofertada, nem
em aguardar outra oferta, deve assinar Termo de Desistência, e seu nome é
eliminado da Lista de Classificação.
11.3. Não se efetiva a Contratação se esta implicar Acúmulo Ilegal de Cargos,
nos termos das Constituições Federal e Estadual.
11.4.  Comprovada,  a  qualquer  tempo,  ilegalidade  nos  documentos
apresentados,  o  candidato  em  fase  de  avaliação  é  excluído  do  Processo
Seletivo  Simplificado,  bem  como  a  ocorrência  é  comunicada  ao  Ministério
Público.
11.5.  É  de  responsabilidade  do  candidato  manter  atualizados,  junto  ao
Departamento de Educação, endereço, número válido de telefone e e-mail.
11.6.  O candidato é eliminado da Lista de Classificação se, nos últimos dois
anos, tiver se enquadrado em uma das situações:
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Processo Administrativo;
b) Demissão por Justa Causa por qualquer órgão da Administração Pública;
e) Não receber pontuação e ter sua inscrição indeferida neste PSS.
11.7. As cópias dos documentos apresentados não são devolvidas em hipótese
alguma.
11.8.  O  Processo  Seletivo  Simplificado,  disciplinado  por  este  Edital,  tem
validade de seis  meses,  podendo ser  prorrogado uma única  vez,  por  igual
período.
11.9.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão  Organizadora  e
Fiscalizadora  do  Processo  Seletivo  Simplificado,  cujos  membros  foram
nomeados pela Portaria nº 14.451, de 2 de outubro de 2014.

Palmas, Paraná, em 27 de outubro de 2014.

Hilário Andraschko
Prefeito Municipal

Anexo I

Conteúdo Programático

Todos os cargos:

I. Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral
do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação;
elementos  de  coesão;  inferências;  estrutura  e  organização  do  texto  e  dos
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parágrafos).2.  Tipologia  e  gêneros  textuais.  3.  Figuras  de  linguagem.  4.
Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (oposição/contraste,  conclusão,
concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e
de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por
coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do
acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.
11.  Ortografia.  12.  Concordâncias verbal  e nominal.  13.  Regências verbal  e
nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos
compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe
de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.
II.  Raciocínio  Lógico  e  Matemático:  Compreensão  de  estruturas  lógicas;
lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 
III.  Conhecimentos  Gerais  e  Atualidades: Noções  gerais  sobre  a  vida
econômica,  social,  política.  Desenvolvimento  urbano  brasileiro.  Cultura  e
sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.
Noções gerais sobre aspectos históricos e geográficos de Palmas.

Conhecimentos Específicos – Assistente Social:

Fundamentos  do  serviço  social.  Política  social.  Seguridade  social.  Reforma
sanitária. Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico
metodológicas e ético-políticas no contexto atual  do Serviço Social.  Serviço
Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos
geracionais. O Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais.
Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social: alternativas
metodológicas de processos de planejamento,  monitoramento e avaliação –
formulação  de  programas,  projetos  e  planos;  processo  de  trabalho  do
Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social.  Pesquisa em Serviço
Social.  Indicadores  Sociais.  Elaboração  de  laudos,  pareceres  e  relatórios
sociais.  Trabalho  em  rede.  Interdisciplinaridade.  Atribuições  do  Assistente
Social na Saúde. O Serviço Social na década de 90. Gestão democrática na
Saúde. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social);  LOAS (Lei
Orgânica  da Assistência Social);  Código de Ética Profissional  do  Assistente
Social;  Lei  de  Regulamentação  da  Profissão  de  Assistente  Social  e  a  Lei
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  Lei  da Saúde -  SUS. Lei
Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço
Social  ABEPSS  e  MEC,  Constituição  Federal,  HumanizaSUS,  Conselho
Federal de Medicina. Leis Orgânicas na Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90,
Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

Conhecimentos Específicos – Enfermeiro:
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Planejamento em saúde; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF). Prevenção e Promoção a Saúde. Atividades de Capacitação
em Serviço. Aleitamento Materno. Biossegurança nas Ações de Saúde. Ações
de enfermagem na promoção daSaúde infantil. Parâmetros de crescimento e
desenvolvimento  infantil  nas  diferentes  faixas  etárias.  Assistência  de
enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais
comuns na infância.  Saúde da Mulher:  Assistência de enfermagem no pré–
natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da
mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Doenças crônicas
não  transmissíveis:  Educação  para  o  auto–cuidado.  Tratamento  de  feridas.
Cuidados  com  o  paciente  portador  de  patologias  das  vias  respiratórias;
Infecção  das  vias  aéreas  superiores;  pneumonia;  DPOC.  Assistência  a
pacientes com distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; pericardite. O
processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos.
Vigilância  em  Saúde.  Perfil  epidemiológico  da  comunidade.  Sistemas  de
Informação em Saúde. Enfermagem Peri operatória. Enfermagem em urgência
e emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos;
hipotermia  e  hipertermia;  medidas  de  ressuscitação  em  emergência;
prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia;
abuso de substâncias químicas. Leis Orgânicas na Saúde – Lei 8.080/90 e Lei
8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

Anexo II

Recurso do Resultado Provisório

Nome: _________________________________________________________
CPF: __________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
Telefone: _______________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________
Razões do Inconformismo: _________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Local, Data e Assinatura: __________________________________________
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