
 

 
SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA N.º 02/2022 

Edital de Abertura n.º 01/2022 - CONSOLIDADO  
 

 

Página 1 de 25 

 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, nos termos do artigo 37, inciso IX da 

Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto 

com a comissão especial de acompanhamento da seleção competitiva pública, nomeada através da Resolução nº. 23/2022, 

TORNA PÚBLICA a realização de Seleção Competitiva Pública, destinada à contratação de pessoal em regime CLT, para 

provimento de vagas do Quadro de Pessoal do Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de 

Saúde – QualiCIS. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 A Seleção Competitiva Pública a que se refere o presente Edital será executado pelo IPPEC, endereço eletrônico 

www.ippec.org.br e correio eletrônico ippec@ippec.org.br. 

1.2 A Seleção Competitiva Pública destina-se ao preenchimento de vagas e cargos apresentados na Tabela 3.1 deste Edital 

e tem prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por 

igual período a critério da administração do Consócio CISAMUSEP. 

1.3 A convocação para as vagas informadas na Tabela 3.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a 

conveniência do Consócio CISAMUSEP, dentro do prazo de validade da Seleção Competitiva Pública. 

1.4 As atribuições dos cargos estão relacionadas no Anexo I deste Edital. 

1.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização da prova 

escrita e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital 

e demais publicações no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 

1.6 O candidato aprovado no resultado final homologado da Seleção Competitiva Pública que recusar a convocação será 

desclassificado não havendo reposicionamento de final da lista. 

1.7 Os candidatos que vierem a ser contratados terão seus Contratos regidos pela CLT, de acordo com seus respectivos 

cargos.  

 

2. DO CRONOGRAMA 

2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma 

estabelecido neste edital. 

 

Tabela 2.1 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

08/04/2022 Publicação do Edital 

08/04/2022 a 18/04/2022 Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição  

20/04/2022 Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 

25/04/2022 e 26/04/2022 Prazo para recurso Edital de Isenção  

08/04/2022 a 04/05/2022 Período de Inscrição 

04/05/2022 Último dia para pagamento do boleto bancário 

10/05/2022 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 

realização das provas objetivas. 

11/05/2022 e 12/05/2022 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

15/05/2022 Data Provável da Prova Escrita (tarde) 

15/05/2022 às 20 horas Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 

16/05 e 17/05/2022 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 

20/05/2022 Publicação do resultado da prova escrita e convocação para a prova de títulos 

23/05 e 24/05/2022 Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita 

29/05/2022 Data Provável da Prova de Títulos 

31/05/2022 Publicação do resultado da prova de títulos  

01/06 e 02/06/2022 Recebimento de recurso contra a nota da prova de títulos 

06/06/2022 Edital de Homologação final 
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3. DOS CARGOS 

3.1 Os cargos, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), a 

vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para a contratação serão os estabelecidos a 

seguir: 
 

Tabela 3.1  

QUADRO DE PESSOAL - QualiCIS   

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PCD 

Vencimento 

base (R$)*** 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

Assistente Social  30h 1 + CR * 4.760,62 100,00 Ensino superior em serviço social** 

Enfermeiro 40h 1 + CR * 4.760,62 100,00 Ensino superior em enfermagem** 

Fisioterapeuta/30 horas 30h CR * 4.760,62 100,00 Ensino superior em fisioterapia** 

Fonoaudiólogo/30 horas 30h CR * 4.760,62 100,00 Ensino superior em fonoaudiologia** 

Nutricionista/40 horas 40h 1 + CR * 4.760,62 100,00 Ensino superior em nutrição** 

Psicólogo/30 horas 30h CR  * 4.760,62 100,00 Ensino superior em psicologia** 

Técnico em Enfermagem 40h 1 + CR * 1.785,25 60,00 Ensino médio/técnico em enfermagem** 

* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato devido ao quantitativo de vagas oferecido, sendo 

mantido cadastro de reserva. 

** Possuir registro no conselho de classe. 

***O CISAMUSEP fornecerá aos admitidos os seguintes benefícios, os quais estão vinculados à formalização de Acordo Coletivo de 

Trabalho: 

• Incide sobre o valor do salário base mensal de todos os funcionários o percentual de 20% a título de assiduidade; 

• Incide sobre o valor do salário base mensal de todos os funcionários o adicional por tempo de serviço de 1% (um por cento), por ano 

trabalhado; 

• Auxílio alimentação mensal no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 

 

3.2 A sigla “CR” significa: Cadastro Reserva. Os candidatos classificados acima do número de vagas previstas na Tabela 

acima passarão a integrar o Cadastro de Reserva, não há vaga para convocação imediata, mas poderão ser chamados 

quando de surgimento de vagas através vacância ou criação de novas vagas para o respectivo cargo, observado o prazo 

de vigência da Seleção Competitiva Pública.  

3.3. Em hipótese alguma será realizada a readaptação ou readequação da função de funcionário aprovado em Seleção 

Competitiva Pública, devendo o(a) mesmo(a) ficar atento às atribuições do ANEXO I do referido edital.  

3.4. Quando da contratação, o Consórcio CISAMUSEP irá determinar em qual local o empregado irá atuar, conforme 

necessidade do Consórcio. 

3.5. O deslocamento ao local de trabalho é de responsabilidade do candidato, sendo fornecido ao empregado vale 

transporte.  

3.6 Os candidatos aprovados e convocados serão contratados no regime da CLT, com direitos, vantagens e obrigações 

especificadas na Consolidação das Leis do Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho. 

3.7 Os contratos vigorarão por prazo indeterminado e poderão ser rescindidos na forma da legislação trabalhista: 

 

4. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  

4.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de funcionários: 

a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal; 

b) ter completado 18 (dezoito) anos; 

c) estar em pleno exercício dos direitos políticos; 

d) ser julgado APTO para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pelo CISAMUSEP. 

e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo; 

f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos; 

g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares e estar em dia com a justiça Estadual e Federal; 

h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público; 

i) ter sido aprovado na Seleção Competitiva Pública; 

j) atender às demais exigências contidas neste Edital. 
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4.2 Para a contratação o candidato deverá apresentar os documentos pessoais necessários solicitados pelo setor de 

Recursos Humanos a ser estipulado no edital de convocação. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 A inscrição na Seleção Competitiva Pública implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato 

das condições estabelecidas neste Edital. 

5.2 As inscrições para esta Seleção Competitiva Pública serão realizadas somente via internet. Não serão aceitas 

inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item. 

5.3 O período para a realização das inscrições será o período estabelecido na Tabela 2.1 – Cronograma das Etapas, 

observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço eletrônico www.ippec.org.br. 

5.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 

a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no 

cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 

b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 3.1 até a 

data estabelecida no cronograma deste Edital. 

5.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será permitido ao 

candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu. 

5.6 O candidato terá sua inscrição deferida mediante o pagamento correto do boleto bancário. 

5.6.1 Não será permitida a inscrição para dois ou mais cargos. 

5.6.2 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição realizada (com 

pagamento) com data e horário mais recente, independente da data em que o pagamento tenha sido realizado. As demais 

inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, ou transferência do valor pago 

para outro candidato ou ainda para inscrição realizada para outro cargo. 

5.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. É de 

inteira responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do presente edital. 

5.7.1 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação 

de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e 

anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem 

prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, o mesmo 

terá seu contrato rescindido de imediato. 

5.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária ou Casas Lotéricas, até a data de seu 

vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá 

acessar o endereço eletrônico www.ippec.org.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o 

pagamento até a data máxima estipulada na Tabela 2.1 - Cronograma. As inscrições realizadas com pagamento 

após essa data não serão acatadas. 

5.9 O IPPEC, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no 

cronograma deste edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a 

não ser por anulação plena desta Seleção Competitiva Pública. 

5.10 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em 

depósito, PIX ou transferência bancária, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas. 

5.11 O IPPEC não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

5.12 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá interposição de recurso, protocolado em formulário 

próprio, disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br, no período estipulado para interposição de recurso, 

explícita na Tabela 2.1 - Cronograma, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

 

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 

6.1 Às pessoas com deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem 

a ser criadas durante o prazo de validade da Seleção Competitiva Pública, desde que as atribuições do cargo sejam 

compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência, que se enquadra na 

definição do artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas 

(Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009), combinado com os artigos 3º e 

4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, Lei nº 7.853/89, Lei nº 12.764/12 regulamentada pelo Decreto 
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Federal nº 8.368/14, Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).   

6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá 

ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo, 

nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990. 

6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas 

superior a 5 (cinco). 

6.1.3 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica 

especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo. 

6.2 A pessoa com deficiência participará da Seleção Competitiva Pública em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de 

aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 

6.3 Para concorrer como Pessoa com Deficiência ou a condições especiais para realização da prova e da candidata 

lactante, o candidato deverá: 

6.3.1 a) Acessar o site www.ippec.org.br; 

b) efetuar sua inscrição na Seleção Competitiva Pública no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, através do 

site www.ippec.org.br. 

c) Enviar o formulário de solicitação de reserva de vagas para PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) permanente ou temporária, 

devidamente preenchido e assinado, conforme Anexo IV deste Edital e o laudo médico com as informações descritas no 

item a seguir; 

6.3.1.1 O laudo médico deverá estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 

qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença–

CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do 

médico responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) 

meses anteriores à data da realização da inscrição. 

6.3.1.2 Enviar através de link específico de CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS no site 

www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma deste Edital, os seguintes documentos: 

a) Anexo IV devidamente preenchido e assinado e  

b) laudo médico.  

6.3.1.2.1 O candidato deve estar "logado" no site para enviar os documentos. 

6.4 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não 

portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos, o 

candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

6.5 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supracitada 

neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o 

candidato à ampla concorrência. 

6.6 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no 

Edital de homologação das inscrições, disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br em data disponível na Tabela 

2.1 - Cronograma. 

6.6.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como PcD, poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível 

no endereço eletrônico www.ippec.org.br, no período proposto na Tabela 2.1 - Cronograma, observado horário oficial 

de Brasília/DF. 

6.7 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado na Seleção Competitiva Pública, terá seu nome 

divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência. 

6.8 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida 

com estrita observância da ordem de classificação geral. 

6.9 Da candidata lactante: 

6.9.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, deverá: 

6.9.1.1 Levar acompanhante; 

6.9.1.2 Levar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que 

ateste esta necessidade. 

6.9.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de realizar 

a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para 

amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de 

parentesco ou de amizade com a candidata no local. 
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6.9.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos eletrônicos durante a 

realização do certame. 

6.9.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de 

prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a 

título de compensação durante o período de realização da prova. 

6.10 O IPPEC não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede. 

6.11 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem como 

quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias desses documentos. 

6.12 O IPPEC não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu 

destino. 

6.13 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico 

www.ippec.org.br em data provável estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma. O candidato que tiver a sua solicitação 

de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico 

www.ippec.org.br no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, observado horário oficial de Brasília/DF. 

 

7 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

7.1 Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que: 

a) for beneficiário da Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo 

nacional, até a data da inscrição na Seleção Competitiva Pública, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 

2007;  

7.1.2 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 

único do art. 10 do Decreto n.º 83.936/1979. 

7.1.3 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 

7.1.4 A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada no diário oficial do Estado e no site 

www.ippec.org.br na data estabelecida na Tabela 2.1 - Cronograma. 

7.1.5 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 

www.ippec.org.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o prazo 

estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, conforme procedimentos descritos neste edital. 

7.1.6 O prazo de recurso estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, não permite aos recorrentes o acréscimo de 

documentos que não foram enviados em data correta, bem como documentos em desacordo com o item 7 e seguintes 

subitens. 

7.2 O candidato que faz jus ao benefício deverá: 

a) Acessar o site www.ippec.org.br; 

b) efetuar sua inscrição na Seleção Competitiva Pública no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, através do 

site www.ippec.org.br. 

c) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida nos itens anteriores, conforme Anexo III deste edital. 

d) Enviar através de link específico de ISENTOS no site www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma 

deste Edital, os seguintes documentos (digitalizados – pode ser uma foto, desde que em boa qualidade) sob pena de 

indeferimento na ausência de qualquer um dos documentos abaixo relacionados:  

7.2.1 Requerimento de isenção Anexo III devidamente preenchido e assinado e documento pessoal oficial com foto; 

7.2.2 Comprovante de Cadastramento atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com 

assinatura e carimbo do servidor emitente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de publicação 

do presente edital. O referido documento poderá ser obtido nos órgãos ligados a Assistência Social dos Municípios; 
 

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.ippec.org.br e no Diário Oficial 

do Consórcio CISAMUSEP, em data provável disponível na Tabela 2.1 - Cronograma.  

8.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às 

vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova. 

8.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, em formulário próprio, 

disponível no endereço eletrônico www.ippec.org.br no período estabelecido na Tabela 2.1 - Cronograma, tendo 

início as 08h até 23h59min da data final estipulada, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

http://www.ippec.org.br/
http://www.alfaumuarama.com.br/concursos
http://www.alfaumuarama.com.br/concursos
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8.4 O IPPEC, quando for o caso, submeterá os recursos à Comissão Especial de Acompanhamento da Seleção Competitiva 

Pública, a qual decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibilizado no 

endereço eletrônico www.ippec.org.br. 

8.5 No Edital de homologação das inscrições, será publicada a relação de pedidos especiais deferidos e indeferidos para 

realização da prova escrita. O candidato que solicitou o atendimento especial e cumpriu fielmente o item 6.4 deste Edital 

e não constar nesta relação, deverá protocolar recurso, solicitando o atendimento especial que necessita. 

8.6 O candidato portador de necessidades especiais, que não recorrer no prazo estipulado em Edital, NÃO poderá reclamar 

ou solicitar condições especiais no dia da prova. 

 

9. DAS FASES DA SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA 

9.1 A Seleção Competitiva Pública constará das seguintes provas e fases: 

9.1.1 Primeira etapa: realização de prova escrita objetiva, aplicada a todos os candidatos, possuindo caráter eliminatório 

e classificatório. 

9.1.2 Segunda etapa:  Realização de prova de títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior. 

Observação: A ausência do candidato em qualquer uma das etapas eliminatórias nas datas e horários estabelecidos em 

edital próprio desclassifica automaticamente o candidato da presente Seleção Competitiva Pública. 

 

9.2 – DA PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA 

9.2.1 - A prova escrita será composta de 40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento, para os cargos: 

Cargo Área de conhecimento Nº de 

questões 

Valor por 

questão 

Total de 

pontos 

Assistente Social 

Enfermeiro 

Fisioterapeuta 

Fonoaudiólogo 

Nutricionista 

Psicólogo 

Português 5 2,5 12,5 

Matemática 5 2,5 12,5 

Informática 5 2,5 12,5 

Conhecimentos específicos 25 2,5 62,5 

TOTAL DE QUESTÕES 40  100,00 

 

Cargo Área de conhecimento Nº de 

questões 

Valor por 

questão 

Total de 

pontos 

Técnico em Enfermagem 

 

Português 10 2,5 25 

Matemática 5 2,5 12,5 

Informática 5 2,5 12,5 

Conhecimentos específicos 20 2,5 50 

TOTAL DE QUESTÕES 40  100,00 

 

9.2.2 - Os conteúdos programáticos estão disponibilizados no Anexo II – Conteúdos Programáticos, observando-se a 

especificidade para cada cargo e estarão disponíveis no site www.ippec.org.br. 

 

9.2.3 DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

9.2.3.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, podendo ser aplicada também em cidades 

vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. 

9.2.3.2 O IPPEC poderá utilizar sala(s) existentes e/ou extra(s) nos locais de aplicação da prova, alocando ou remanejando 

candidatos para essa(s), conforme as necessidades. 

9.2.3.3 A prova objetiva será aplicada em data provável conforme Tabela 2.1 - Cronograma, em horário e local a ser 

informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 

9.2.3.4 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais. 

9.2.3.5 Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas 

provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato. 

9.2.4 O ensalamento será publicado no dia da publicação do Edital de Homologação das inscrições. 

9.2.4.1 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 

comparecimento no horário determinado, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

9.2.5 O local ou horário de realização da prova objetiva, constante no Edital de homologação das inscrições e no 

Ensalamento, divulgado conforme subitens anteriores, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato.  

http://www.alfaumuarama.com.br/concursos
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9.2.6 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o 

fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta 

e seu documento oficial de identificação com foto (documento físico).  

9.2.7 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 

Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade 

fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art.159, 

de 23/9/97. 

9.2.8 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o 

registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva 

e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital e imagem. 

9.2.9 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de 

nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem 

foto, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que 

autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis, ainda, não serão aceitos quaisquer tipos de 

documentos na forma “digital”. 

9.2.10 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado 

da Seleção Competitiva Pública. 

9.2.11 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo 

ou leitura. 

9.2.12 Em hipótese alguma será permitido ao candidato: 

9.2.12.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original com fotografia; 

9.2.12.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada; 

9.2.12.3 ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso; 

9.2.12.4 realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados; 

9.2.12.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 

9.2.12.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no item 12 deste 

Edital; 

9.2.12.7 em toda e quaisquer dependências físicas onde será realizada a prova, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos 

relacionados no item 12 deste edital. É expressamente proibida a realização de qualquer tipo de imagem, por qualquer 

meio eletrônico, do local de prova, por parte do candidato, cabendo ao IPPEC a aplicação da penalidade devida. 

9.2.13 O IPPEC recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados no item 12 deste 

Edital. Caso seja necessário o candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados 

em envelopes de guarda de pertences fornecidos pelo IPPEC e conforme o previsto neste Edital. Aconselha-se que os 

candidatos retirem as baterias dos celulares antes do acondicionamento no envelope, garantindo assim que 

nenhum som será emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 

9.2.14 O IPPEC não ficará responsável pela guarda de quaisquer objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se 

responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da 

prova, nem por danos neles causados. 

9.2.15 Não será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. 

9.2.16 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, 

durante a realização da prova objetiva. 

9.2.17 O IPPEC poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

9.2.18 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de Respostas 

devidamente preenchida e assinada. 

9.2.19 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

9.2.20 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, 

que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões. 

9.2.21 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os 

alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

9.2.22 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações 

feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno 

de questões. 
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9.2.23 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de 

Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do processamento eletrônico 

desta. 

9.2.24 Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá sair no decorrer da prova acompanhado de 

um fiscal de provas. 

9.2.25 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva 

somente após decorridos, no mínimo, 30 (trinta) minutos do seu início, podendo levar consigo o Caderno de Questões, 

devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. 

9.2.26 Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem a ata 

e o lacre de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala. 

9.2.27 A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não 

haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do afastamento de 

candidato da sala de prova. 

9.2.27.1 As provas serão constituídas de questões objetivas, inéditas ou de domínio público, de múltipla escolha e terá 5 

(cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, sendo atribuída pontuação 0 (zero) 

às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

9.2.27.2 A prova objetiva para todos os cargos será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos. O candidato 

deverá obter 50 (cinquenta) pontos ou mais na prova objetiva para não ser eliminado da Seleção Competitiva Pública, 

além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 

9.2.27.3 Em razão da pandemia da COVID-19, sugere-se aos candidatos fazerem o uso de máscaras nas 

intermediações e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova será fornecido álcool 

em gel e serão seguidas todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução ao COVID-19. 

9.2.27.4 Sugere-se que o candidato leve uma máscara reserva, caso seja necessária a troca da máscara durante o período 

de realização da prova. 

9.2.27.5 Sugere-se que na chegada ao local da prova, o candidato respeite o distanciamento mínimo de 1,5 (um e meio) 

metro, evitando a proximidade entre as pessoas e obedecendo a metodologia de ordenamento de entrada dos candidatos 

estabelecida pela Coordenação da Seleção Competitiva Pública. 

9.2.27.6 Sugere-se que os candidatos evitem levar bolsas, mochilas e, principalmente, telefone celular. 

9.2.27.7 Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (caneta, lápis, borracha, garrafas, alimentos, dentre outros), 

bem como o candidato deverá trazer sua garrafa de água transparente ou opaca, sem rótulo, abastecida com água e não 

deverá compartilhar a mesma, de maneira alguma, podendo em caso excepcional utilizar os bebedouros do 

estabelecimento de ensino para abastecimento das garrafas de uso individual, durante a prova. 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

10.1 O gabarito preliminar será divulgado em data provável disponível na Tabela 2.1 - Cronograma, no endereço 

eletrônico www.ippec.org.br.  

10.2 Quanto ao gabarito preliminar divulgado caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos 

do item 11 deste Edital. 

 

10.3 DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS  

10.3.1 Para candidatos aos cargos de nível superior haverá prova de títulos que avaliará sua formação profissional. 

10.3.1.1 Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que 

atingiram nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos. 

10.3.2 A prova de títulos será realizada em data estabelecida na Tabela 2.1 - Cronograma, em sala especial para este fim, 

em horário e local a ser publicado no edital de divulgação das notas. 

10.3.3 Os títulos poderão ser entregues pessoalmente ou por terceiros, sem necessidade de procuração.  

10.3.4 A prova de títulos avaliará a conclusão somente em cursos relacionados diretamente com a área afim e que sejam 

expedidos por instituição de ensino credenciada pelo MEC, obedecendo ao seguinte quadro de avaliação: 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

Título 
Valor de 

cada título 

Valor máximo 

dos títulos 

a) Certificado ou certidão de conclusão de curso de ESPECIALIZAÇÃO, em nível de pós-

graduação lato sensu, acompanhada de histórico, de acordo com as exigências legais específicas 

no período de realização do respectivo curso, com reconhecimento da instituição de ensino 

1,25 2,50 

http://www.ippec.org.br/
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superior no MEC, com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas, na área 

do cargo pretendido. 

b) Diploma ou Ata de Defesa de Dissertação, devidamente homologada, em nível de 

MESTRADO, título de Mestre, com reconhecimento da instituição de ensino superior no MEC, 

na área do cargo pretendido. 

2,50 2,50 

c) Diploma ou Ata de Defesa de Tese, devidamente homologada, de curso de pós-graduação, 

em nível de DOUTORADO - título de Doutor, com reconhecimento da instituição de ensino 

superior no MEC, na área do cargo pretendido 

5,00 5,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 10,00 

10.3.5 Para a comprovação de pós-graduação NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES em hipótese alguma, devendo ser 

apresentado o Diploma ou Certidão de Conclusão. 

10.3.6 Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedidos por instituição oficial 

reconhecida e credenciada pelo MEC.  

10.3.7 A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada em cartório e não poderão apresentar rasuras, 

borrões, emendas ou entrelinhas. Não serão recebidos documentos que não estejam autenticados em cartório, 

excetuando-se os documentos com autenticação digital, desde que contenham o QR CODE, site e o código de verificação 

da autenticidade impressos no certificado ou diploma.    

 

11. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

11.1 A classificação final na Seleção Competitiva Pública resultará da pontuação obtida pelos candidatos em forma 

decrescente, de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

a) Para os cargos com previsão somente de prova objetiva: 

NF = PO 

b) Para os candidatos com previsão de prova objetiva e prova de títulos: 

NF = PO + PT 

 

Sendo: 

PO – nota da prova objetiva 

PT – nova da prova de títulos 

NF – nota final 

 

11.2 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, sendo que as notas das provas 

e dos títulos, ou a nota final, não sofrerão qualquer processo de arredondamento ou aproximação. 

11.3 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do 

resultado e classificação deste Processo Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, 

de 1.º de outubro de 2003). 

b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos. 

c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa. 

d) obtiver maior pontuação em Matemática. 

e) obtiver maior pontuação em Informática. 

f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem). 

11.4 O resultado final da Seleção Competitiva Pública será publicado por meio de duas listagens, a saber: 

a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como pessoa com 

deficiência, em ordem de classificação; 

b) Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como pessoa 

com deficiência, em ordem de classificação. 

 

12. DA ELIMINAÇÃO 

12.1 Poderá ser eliminado da Seleção Competitiva Pública o candidato que: 

12.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização da prova no horário determinado para o seu início; 

12.1.2 for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material 

não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de terceiros; 
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12.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou diferentemente das 

orientações deste Edital: 

a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 

máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 

b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 

permitidos ou qualquer outro material de consulta; 

c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 

12.1.4 tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie, que venha 

a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as 

orientações deste Edital, durante a realização da prova; 

12.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

12.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades 

presentes ou com os demais candidatos; 

12.1.7 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

12.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

12.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 

12.1.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas; 

12.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

12.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a realização da 

prova; 

12.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de arma. 

12.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 

12.1.15 ausentar-se da sala portando o caderno de questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 

9.2.24; 

12.1.16 recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 

12.1.17 não atingir a pontuação mínima para classificação, prevista neste Edital. 

12.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova 

será anulada e ele será automaticamente eliminado da Seleção Competitiva Pública. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados ao IPPEC, no prazo de 2 (dois) dias uteis da publicação 

das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 

13.1.1 contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa. Não serão aceitos inclusão de documentos faltantes que 

não foram enviados dentro do período estabelecido; 

13.1.2 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição como 

pessoa com deficiência; 

13.1.3 contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 

13.1.4 contra a nota final e classificação dos candidatos. 

13.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos 

no endereço eletrônico www.ippec.org.br, sob pena de perda do prazo recursal. 

13.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico 

www.ippec.org.br. 

13.3.1 As alegações devem estar fundamentadas em: 

a) Citação das fontes de pesquisa; 

b) Nome dos autores; 

c) Bibliografia específica com cópia das páginas dos livros citados. 

13.4 - Procedimentos para envio do recurso: 

a) Acessar o site; 

b) Preencher o formulário de recurso (Anexo V), fundamentar, assinar e digitalizar; 

c) Anexar as cópias escaneadas das páginas dos livros citados; 

d) Enviar através de link específico de Recursos no site www.ippec.org.br, dentro do prazo estipulado no cronograma 

deste Edital. O candidato deve estar "logado" no site para enviar recursos. 

e) Os arquivos devem ser preferencialmente em .pdf. Arquivos enviados em extensões diferentes não serão analisados 

pela Banca e serão preliminarmente indeferidos. 
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13.4.1 - Será indeferido o recurso que não estiver fundamentado e não atender os dispositivos constantes nos itens acima 

ou for interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material em sua elaboração ou 

procedimentos que sejam contrários ao disposto neste Edital. 

13.5 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente contra questões da prova 

objetivas e o gabarito preliminar, este deverá estar acompanhado de citação da bibliografia. 

13.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 

estabelecido neste Edital não serão apreciados. 

13.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 13.1 deste Edital. 

13.8 Admitir-se-á um único recurso por questão pelo candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, não 

sendo aceitos em hipótese alguma recursos coletivos. 

13.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

13.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 

candidatos do cargo, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

13.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 

classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 

desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação. 

13.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 

13.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

13.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato. 

13.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 

13.16 As respostas dos recursos estarão disponíveis no link https://ippec.org.br/login na área do candidato, em data da 

divulgação dos resultados constante no cronograma.  

13.17 A Banca Examinadora do IPPEC, responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa 

para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

12.1 O resultado final da Seleção Competitiva Pública, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado 

pelo Consórcio CISAMUSEP e publicado em Diário Oficial do Consórcio e no endereço eletrônico www.ippec.org.br em 

duas listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive 

a dos candidatos com deficiência, e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência. 

 

15. DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO  

15.1 A contratação será publicada no Diário Oficial do CISAMUSEP e no endereço eletrônico oficial do CISAMUSEP sendo 

de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. 

15.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Nomeação será considerado como desistente e 

substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado, não sendo permitido sua recolocação ao final da lista de 

aprovados. 

15.3 A contratação dependerá de prévia inspeção médica oficial do CISAMUSEP. O candidato convocado somente será 

contratado ser for julgado APTO para o exercício do cargo. Caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será 

contratado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de 

classificação. 

15.4 Para investidura no cargo em que o candidato foi aprovado, o CISAMUSEP publicará edital próprio contendo o rol 

de documentos que deverão ser apresentados ao Setor de Recursos Humanos. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 

providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, 

oportunamente divulgado pelo CISAMUSEP no endereço eletrônico www.ippec.org.br. 

16.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já 

tenha sido divulgado o resultado desta Seleção Competitiva Pública e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará 

a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

16.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais de todos os comunicados e 

Editais referentes à Seleção Competitiva Pública de que trata este Edital. 

https://ippec.org.br/login
http://www.alfaumuarama.com.br/concursos
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16.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases da Seleção Competitiva Pública, seja qual for o motivo da 

ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de 

confirmação de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às fases desta Seleção Competitiva Pública. 

16.5 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases obrigatórias acarretará na sua eliminação da Seleção 

Competitiva Pública. 

16.6 O IPPEC não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a esta Seleção Competitiva Pública. 

16.7 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer a alteração através 

de solicitação assinada pelo próprio candidato, enviado no e-mail de atendimento ao candidato ippec@ippec.org.br, 

anexando documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência à Seleção Competitiva Pública, Cargo e 

número de Inscrição, até a data de publicação da homologação do resultado final. Após esta data, poderá requerer a 

alteração junto ao CISAMUSEP. 

16.8 Os cartões respostas, provas e demais documentos desta Seleção Competitiva Pública serão arquivados pelo período 

de 06 (seis) meses após a homologação final. Após este período serão incinerados. 

16.9 O CISAMUSEP e o IPPEC se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das 

fases do certame, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, inclusive 

de provas de acordo com determinação do CISAMUSEP. 

16.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Acompanhamento da Seleção Competitiva Pública, 

ouvido o IPPEC. 

16.11 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da sua publicação. 

16.11.1 A impugnação deverá ser enviada, dentro do prazo estipulado, enviado no e-mail de atendimento ao candidato 

ippec@ippec.org.br. 

16.12 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Maringá - PR, 08 de abril de 2022. 

 

 

MANOEL RODRIGO AMADO  

Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP - PR 

 

 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI  

Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Seleção Competitiva Pública  

do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP - PR 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

ASSISTENTE SOCIAL  

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Atuar no atendimento ambulatorial na área de Serviço Social. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 

sejam do âmbito de atuação do Serviço Social orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres. 

TAREFAS TÍPICAS 

• Realizar apoio matricial junto com a equipe multiprofissional de trabalho, auxiliando as equipes de Atenção Primária à Saúde 

– APS; 

• Orientar usuários e familiares no sentido de identificar recursos da comunidade fazendo uso dos mesmos no atendimento e 

na defesa de seus direitos; 

• Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social dos usuários e familiares para 

subsidiar ações profissionais; 

• Realizar atendimento ambulatorial aos pacientes dos 30 Municípios Consorciados registrando no prontuário do paciente o 

atendimento através de uma anamnese contemplando todo o atendimento realizado; 

• Registrar no prontuário do paciente todos os dados pertinentes ao atendimento realizado de acordo com os protocolos e 

roteiro de atendimento; 

• Realizar e/ou confirmar a estratificação de risco realizada pela Atenção Primária a Saúde bem como aplicar outras avaliações 

de acordo com os protocolos de atendimento; 

• Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados ao usuário e à família; 

• Elaborar e acompanhar o Plano de Cuidado individualizado, orientando as equipes da Atenção Primária a Saúde e o paciente 

sobre o plano a ser cumprido e a correta execução das atividades pactuadas; 

• Dar suporte técnico especializado às equipes multiprofissionais das APS dos trinta municípios consorciados e para o serviço 

de referência; 

• Elaborar protocolos e construção de fluxos;  

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação permanente e mobilização em saúde de todos os membros da equipe;  

• Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos profissionais das equipes das APS dos trinta municípios consorciados e Serviços 

de Referência; 

• Conhecer, identificar e compreender a realidade social, bem como a necessidade própria de cada segmento, Direitos da 

Criança e do Adolescente, Pessoa com Deficiência e Idoso, programando e desenvolvendo atividades que respondam às questões 

sociais apresentadas; 

• Identificar no território, junto com as equipes de APS dos trinta municípios consorciados, valores e normas culturais das famílias 

e da comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento, para que os programas de ações das unidades correspondam 

as reais necessidades da população;  

• Prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, identificando suas 

necessidades, efetuando estudos de casos e pareceres técnicos, de acordo com as políticas públicas, preparando-os e encaminhando-

os às entidades competentes para atendimento; 

• Planejar, realizar ações de matriciamento relacionadas às políticas públicas; 

• Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, preenchimento de planilhas de monitoramento, promovendo análise 

das situações verificadas e sugerindo procedimentos pertinentes para solução do caso; 

• Realizar estudos, pesquisas e análise dos indicadores sociais para implantação e execução de projetos, programas e serviços; 

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; 

• Atender as famílias de forma integral, em conjunto com as equipes de APS dos trinta municípios consorciados, estimulando a 

reflexão sobre o conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais;  

• Participar da equipe multidisciplinar do planejamento, organização execução de atividades do QualiCIS, pautados nos 

princípios do ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência;  

• Identificar, articular e disponibilizar com as equipes de APS dos trinta municípios consorciados uma rede de proteção social;  

• Desenvolver junto com os profissionais das equipes de APS dos trinta municípios consorciados estratégias para identificar e 

abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e a outras drogas, estimulando e acompanhando as ações de Controle 

Social; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; 

• Realizar atendimento aos pacientes dos Municípios Consorciados, auxiliando nos processos de medicações, liberação de 

consultas e exames, avaliando sempre a questão social; 

• Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando à capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão; 
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• Executar outras atividades correlatas. 

 

ENFERMEIRO 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Atuar no atendimento ambulatorial executando as ações desenvolvidas na área de enfermagem; coordenar e participar no 

planejamento estratégico da área de enfermagem, na execução e supervisão das ações de saúde; efetuar pesquisas; assistir ao indivíduo, 

família e comunidade e executar as atividades de enfermagem. 

TAREFAS TÍPICAS 

• Planejar escalas e administrar pessoas, planejar e acompanhar rotinas de enfermagem desenvolvendo, preservando e 

mantendo profissionais capacitados para o bom desempenho das atividades; 

• Participar na formulação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde pública, materno-infantil, imunização e 

outros; 

• Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população, interpretando e avaliando 

resultados; 

• Participar na elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de treinamento para pessoal de enfermagem, 

estabelecimento de normas e organização de serviços operacionais de enfermagem; 

• Opinar na compra de materiais de enfermagem fornecendo especificações técnicas, acompanhando o recebimento e 

verificando necessidades; 

• Orientar, coordenar e/ ou executar trabalhos de assistência aos usuários, quanto ao tratamento, medicamentos e dietas; 

• Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico, preparação de campo 

operatório e esterilização do material de enfermagem.  

• Prestar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas; 

• Delegar, orientar e trabalhar a eficácia de liderar mudanças, controlando e diminuindo impulsos e conflitos; 

• Participar no processo de implantação e manutenção do Sistema de Qualidade; 

• Implantação dos Indicadores de Desempenho e sistematização da Assistência de Enfermagem prestada aos clientes; 

• Revisar todos os processos assistenciais e administrativos; 

• Implantação do Serviço de Educação Continuada e do Controle de Infecção Ambulatorial; 

• Supervisionar e controlar o Serviço de Lavagem e Esterilização e Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde; 

• Supervisionar o uso de materiais e equipamentos da área médica, solicitando a manutenção corretiva quando necessário; 

• Participação na implantação do Serviço de Limpeza Ambulatorial;  

• Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

• Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem em conjunto com a produção médica; 

• Realizar apoio matricial junto com a equipe multiprofissional de trabalho, auxiliando as equipes de Atenção Primária à Saúde 

– APS; 

• Realizar consulta de enfermagem; 

• Prestar assistência aos pacientes no atendimento de feridas; 

• Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados à família; 

•  Participar da equipe multidisciplinar do planejamento, organização execução de atividades do QualiCIS, pautados nos 

princípios do ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência;  

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação permanente e mobilização em saúde de todos os membros da equipe;  

• Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; 

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do CISAMUSEP; Planejar, coordenar e 

avaliar as ações desenvolvidas pelos funcionários da área clínica, facilitar a relação entre os profissionais das equipes de APS dos trinta 

municípios consorciados e os do CISAMUSEP, contribuindo para a organização da atenção à saúde, qualificação do acesso, acolhimento, 

vínculo e orientação da atuação das equipes em função das prioridades definidas moderadamente conforme critérios de necessidade 

de saúde, vulnerabilidade, risco, entre outros; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; 

• Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando a capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão; 

• Executar outras atividades correlatas. 

 

FISIOTERAPEUTA 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Atuar no atendimento ambulatorial avaliando situações que requeiram a intervenção fisioterapêutica e aplicar métodos e técnicas 

profissionais específicas, visando à promoção da saúde, prevenção de agravos, a reabilitação e a integração do usuário em seu meio 

social. 

TAREFAS TÍPICAS 

• Avaliar o estado de saúde dos pacientes, realizando testes para verificar a capacidade funcional das áreas afetadas; 
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• Recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com as necessidades individualizas do paciente; 

• Acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, avaliando os resultados obtidos alterando o tratamento, se necessário; 

• Realizar atendimento ambulatorial aos pacientes dos 30 municípios consorciados registrando no prontuário do paciente o 

atendimento através de uma anamnese contemplando todo o atendimento realizado; 

• Registrar no prontuário do paciente todos os dados pertinentes ao atendimento realizado de acordo com os protocolos e 

roteiro de atendimento; 

• Realizar e/ou confirmar a estratificação de risco realizada pela Atenção Primária a Saúde bem como aplicar outras avaliações 

de acordo com os protocolos de atendimento; 

• Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, preenchimento de planilhas de monitoramento, promovendo análise 

das situações verificadas e sugerindo procedimentos pertinentes para solução do caso; 

• Realizar apoio matricial junto com a equipe multiprofissional de trabalho, auxiliando as equipes de Atenção Primária à Saúde 

– APS; 

• Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados ao usuário e à família; 

• Elaborar e acompanhar o Plano de Cuidado individualizado, orientando as equipes da Atenção Primária a Saúde e o paciente 

sobre o plano a ser cumprido e a correta execução das atividades pactuadas; 

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação permanente e mobilização em saúde de todos os membros da equipe;  

• Capacitar, orientar e dar suporte técnico especializado às equipes multiprofissionais das APS dos trinta municípios 

consorciados e para o serviço de referência; 

• Elaborar protocolos e construção de fluxos; 

• Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências 

secundárias e das necessidades em termos de reabilitação; 

• Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; 

• Auxílio no desenvolvimento de projetos para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência;  

• Acolher demandas provenientes das APS e/ou Serviço de Referência de usuários que requeiram cuidados de reabilitação, 

realizando orientações e acompanhamento, de acordo com a necessidade dos mesmos e realizando a contra referência;  

• Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades clínicas desenvolvidas pelas equipes de APS dos trinta municípios 

consorciados, acompanhando e atendendo a casos de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 

• Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores, familiares e equipes da APS dos trinta municípios consorciados 

sobre manuseio, posicionamento, atividade de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às 

características específicas de cada indivíduo e o manejo das situações oriundas da deficiência de seus componentes; 

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde;  

• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas 

equipes de APS dos trinta municípios consorciados do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 

• Participar da equipe multidisciplinar do planejamento, organização execução de atividades do QualiCIS, pautados nos 

princípios do ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência;  

• Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional, conforme protocolos estabelecidos ou reconhecidos 

pela Instituição, incluindo a realização de: diagnóstico cinesiológico funcional; atendimento fisioterapêutico; atividades fisioterapêuticas 

coletivas para grupos priorizados; visitas domiciliares; desenvolvimento de ações continuadas e programadas; encaminhamentos a 

serviços especializados quando necessário, acompanhando o processo de tratamento até a alta fisioterapêutica; 

• Atender os usuários que necessitam de reabilitação ou reeducação fisioterapêutica, encaminhando-os para serviços ou 

profissionais específicos, quando necessário; 

• Realizar exame dermatoneurológico e avaliação do grau de incapacidade para pacientes de Hanseníase; 

• Realizar exame de espirometria; 

• Orientar e coordenar junto à comunidade programas de prevenção, identificação, encaminhamento e atendimento aos 

usuários com deficiência, contribuindo na execução; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; 

• Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando a capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão; 

• Executar outras atividades correlatas. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Atuar no atendimento ambulatorial executando as ações desenvolvidas na área da fonoaudiologia. Analisar, orientar e acompanhar o 

desenvolvimento de novas técnicas e metodologias visando melhor atendimento ao paciente. 

TAREFAS TÍPICAS 

• Realizar exames de Audiometria e Imitanciometria emitindo laudo do resultado dos exames;  
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• Realizar apoio matricial junto com a equipe multiprofissional de trabalho, auxiliando as equipes de Atenção Primária à Saúde 

– APS; 

• Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados à família; 

• Participar da equipe multidisciplinar do planejamento, organização execução de atividades do QualiCIS, pautados nos 

princípios do ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência; 

• Elaborar e acompanhar o Plano de Cuidado individualizado, orientando as equipes da Atenção Primária a Saúde e o paciente 

sobre o plano a ser cumprido e a correta execução das atividades pactuadas; 

• Capacitar, orientar e dar suporte técnico especializado às equipes multiprofissionais das APS dos trinta municípios 

consorciados e para o serviço de referência; 

• Elaborar protocolos e construção de fluxos; 

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação permanente e mobilização em saúde de todos os membros da equipe;  

• Trabalhar com deficientes das áreas de audição, fala, linguagem, leitura e escrita, voz, motricidade oral, respiração, sucção, 

deglutição e mastigação; 

• Trabalhar com deficientes auditivos, promovendo treinamento para aquisição da fala após implantação de órtese auditiva; 

• Realizar exames específicos de sua área de atuação; 

• Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências 

secundárias e das necessidades em termos de reabilitação; 

• Acolher demandas provenientes das APS e/ou Serviço de Referência de usuários que requeiram cuidados de reabilitação, 

realizando orientações e acompanhamento, de acordo com a necessidade dos mesmos e realizando a contrarreferência; 

• Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades clínicas desenvolvidas pelas equipes de APS dos trinta municípios 

consorciados, acompanhando e atendendo à casos de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 

• Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores, familiares e equipes da APS dos trinta municípios consorciados 

sobre manuseio, posicionamento, atividade de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às 

características específicas de cada indivíduo; 

• Orientar as equipes de saúde e famílias para o manejo das situações oriundas da deficiência de seus componentes; 

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde;  

• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas 

equipes de APS dos trinta municípios consorciados do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 

• Auxílio no desenvolvimento de projetos para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; 

• Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando a capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; 

• Realizar atendimento ambulatorial aos pacientes dos 30 Municípios Consorciados registrando no prontuário do paciente o 

atendimento através de uma anamnese contemplando todo o atendimento realizado; 

• Registrar no prontuário do paciente todos os dados pertinentes ao atendimento realizado de acordo com os protocolos e 

roteiro de atendimento; 

• Realizar e/ou confirmar a estratificação de risco realizada pela Atenção Primária a Saúde bem como aplicar outras avaliações 

de acordo com os protocolos de atendimento; 

• Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, preenchimento de planilhas de monitoramento, promovendo análise 

das situações verificadas e sugerindo procedimentos pertinentes para solução do caso; 

• Efetuar estudo de caso, avaliando as deficiências ligadas à comunicação oral do paciente, realizando exames fonéticos, da 

linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; 

• Estabelecer plano de treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios fonoarticulatórios, de 

respiração, motores etc.; 

• Programar, desenvolver e/ou supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento 

verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstração de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, 

de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente; 

• Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, empregando técnicas de 

avaliação audiológica, procedendo à indicação de aparelho auditivo, se necessário; 

• Executar outras atividades correlatas. 

 

NUTRICIONISTA 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; 

efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional. 

TAREFAS TÍPICAS 



 

 
SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA N.º 02/2022 

Edital de Abertura n.º 01/2022 - CONSOLIDADO  
 

 

Página 17 de 25 

 

• Realizar apoio matricial junto com a equipe multiprofissional de trabalho, auxiliando as equipes de Atenção Primária à Saúde 

– APS; 

• Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados à família; 

• Participar da equipe multidisciplinar do planejamento, organização execução de atividades do QualiCIS, pautados nos 

princípios do ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência; 

• Elaborar e acompanhar o Plano de Cuidado individual; 

• Capacitar, orientar e dar suporte técnico especializado às equipes multiprofissionais das APS dos trinta municípios 

consorciados e para o serviço de referência; 

• Elaborar protocolos e construção de fluxos; 

• Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades clínicas desenvolvidas pelas equipes de APS dos trinta municípios 

consorciados, acompanhando e atendendo à casos de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação permanente e mobilização em saúde de todos os membros da equipe;  

• Realizar atividades clínicas pertinentes à sua responsabilidade profissional;  

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos e reuniões, visando a capacitação permanente;  

• Socializar o conhecimento sobre os alimentos e o processo de alimentação, bem como desenvolver estratégias de resgate de 

hábitos e práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos locais de custo acessível e elevado valor nutritivo; 

• Capacitar as equipes de APS dos trinta municípios consorciados e participar de ações vinculadas aos programas de controle e 

prevenção dos distúrbios nutricionais com carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e 

desnutrição; 

• Promoção de práticas alimentares saudáveis como componente importante da promoção da saúde em todas as fases do ciclo 

da vida; 

• Elaborar, em conjunto com as equipes de APS dos trinta municípios consorciados, rotinas de atenção nutricional e atendimento 

para doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a referência e a contra 

referência do atendimento;  

• Compor equipe multidisciplinar/profissional para cuidar de pacientes diabéticos, hipertensos e portadores de outras doenças 

crônico-degenerativas, orientando-as quanto à importância de dieta adequada;  

• Contribuição na construção de estratégias para responder às principais demandas assistenciais quanto aos distúrbios 

alimentares, deficiências nutricionais, desnutrição e obesidade; 

• Desenvolvimento de projetos terapêuticos, especialmente nas doenças e agravos não transmissíveis; 

• Avaliar e promover estratégias junto às equipes de APS dos trinta municípios consorciados para identificar oportunamente 

problemas relacionados à alimentação e nutrição e referenciar para outra instância do sistema de saúde, quando necessário, além de 

desenvolver ações de promoção da alimentação saudável e de prevenção de agravos relacionados à alimentação e nutrição; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; 

• Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando a capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão; 

• Executar outras atividades correlatas. 

 

PSICÓLOGO 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Atuar no atendimento ambulatorial; realizar atendimento psicológico de forma preventiva e terapêutica, promover a saúde mental, 

garantir as condições de trabalho necessárias ao bem estar individual e social, valorizar os direitos do cidadão psicológico.  

TAREFAS TIPICAS 

• Realizar apoio matricial junto com a equipe multiprofissional de trabalho, auxiliando as equipes de Atenção Primária à Saúde 

– APS; 

• Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados ao usuário à família; 

• Participar da equipe multidisciplinar do planejamento, organização execução de atividades do QualiCIS, pautados nos 

princípios do ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência; 

• Realizar atendimento psicoterápico individual e em grupo; 

• Realizar atendimento ambulatorial aos pacientes dos 30 municípios consorciados registrando no prontuário do paciente o 

atendimento através de uma anamnese contemplando todo o atendimento realizado; 

• Registrar no prontuário do paciente todos os dados pertinentes ao atendimento realizado de acordo com os protocolos e 

roteiro de atendimento; 

• Realizar e/ou confirmar a estratificação de risco realizada pela Atenção Primária a Saúde bem como aplicar outras avaliações 

de acordo com os protocolos de atendimento; 

• Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, preenchimento de planilhas de monitoramento, promovendo análise 

das situações verificadas e sugerindo procedimentos pertinentes para solução do caso; 
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• Realizar diagnósticos por meio de entrevistas, aplicação e avaliação de testes psicológicos, participação em reuniões clínicas 

e outros métodos; 

• Atuar na prevenção e tratamento dos transtornos psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas adequadas; 

• Participar da equipe multiprofissional, tendo em vista o atendimento integral do paciente no que se refere a prevenção, 

diagnóstico, tratamento e encaminhamento se necessário; 

• Planejar, coordenar e executar ações de saúde mental, contribuindo para o avanço da reforma psiquiátrica; 

• Elaborar e acompanhar o Plano de Cuidado individualizado, orientando as equipes da Atenção Primária a Saúde e o paciente 

sobre o plano a ser cumprido e a correta execução das atividades pactuadas; 

• Capacitar, orientar e dar suporte técnico especializado às equipes multiprofissionais das APS dos trinta municípios 

consorciados e para o serviço de referência; 

• Elaborar protocolos e construção de fluxos; 

• Apoiar e desenvolver técnicas de educação permanente e mobilização em saúde de todos os membros da equipe;  

• Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências 

secundárias e das necessidades em termos de reabilitação; 

• Auxílio no desenvolvimento de projetos para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência;  

• Acolher demandas provenientes das APS e/ou Serviço de Referência de usuários que requeiram cuidados de reabilitação, 

realizando orientações e acompanhamento, de acordo com a necessidade dos mesmos e realizando a contrarreferência; 

• Realizar discussões de casos clínicos e de plano terapêutico junto com as equipes dos Serviços de Referência e das APS dos 

trinta municípios consorciados; 

• Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades clínicas desenvolvidas pelas equipes de APS dos trinta municípios 

consorciados, acompanhando e atendendo à casos de acordo com os critérios previamente estabelecidos; 

• Orientar e atender as famílias de forma integral, em conjunto com as equipes de APS dos trinta municípios consorciados, 

estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e 

crises potenciais; 

• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas 

equipes de APS dos trinta municípios consorciados do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 

• Realizar atividades clínicas pertinentes à sua responsabilidade profissional; 

• Observar, registrar e auxiliar o desenvolvimento do público atendido, através da abordagem individual e/ou grupal, 

respeitando suas necessidades e aspirações, num processo de decisão conjunta; 

• Criar estratégias e apoiar as equipes de APS dos trinta municípios consorciados na abordagem e no processo de trabalho 

referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de 

internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intra-familiar; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando a capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão;  

• Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentosos em situações individuais e sociais, comuns na 

vida cotidiana;  

Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores, familiares e equipes da APS dos trinta municípios consorciados 

sobre manuseio, posicionamento, atividade de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às 

características específicas de cada indivíduo; 

• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas 

equipes de APS dos trinta municípios consorciados do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 

transdisciplinares desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; 

• Realizar atividades clínicas pertinentes à sua responsabilidade profissional; 

• Observar, registrar e auxiliar o desenvolvimento do público atendido, através da abordagem individual e/ou grupal, 

respeitando suas necessidades e aspirações, num processo de decisão conjunta; 

• Criar estratégias e apoiar as equipes de APS dos trinta municípios consorciados na abordagem e no processo de trabalho 

referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de 

internações psiquiátricas, tentativas de suicídio, situações de violência intra-familiar; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando a capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão;  

• Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentosos em situações individuais e sociais, comuns na 

vida cotidiana;  

• Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições;  

• Executar outras atividades correlatas. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Exercer atividades de saúde, sob supervisão de enfermeiro, que envolvam serviços de enfermagem e participação junto a equipes de 

saúde em seu nível de competência em grau auxiliar, em atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

TAREFAS TIPICAS 

• Auxiliar, sob supervisão do médico ou do enfermeiro, o atendimento aos usuários, verificando temperatura, pressão, pulso, 

respiração e levantando dados biométricos e outros; 

• Preparar os pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos, para facilitar a 

atividade médica; 

• Coletar material para exame de laboratório, segundo orientação médica; 

• Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientais e equipamentos, segundo orientação para realização de exames, 

tratamentos, intervenções cirúrgicas, imunizações e outros; 

• Preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens indicadas; 

• Orientar os usuários, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados 

específicos em tratamento de saúde; 

• Auxiliar na consulta médica e manter o ambiente de trabalho limpo e organizado; 

• Executar ações de enfermagem ambulatorial, atuando na recepção e triagem; 

• Realizar desinfecção, lavagem e esterilização de materiais; 

• Auxiliar em procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; 

• Organizar os consultórios e manter o setor de trabalho preparado para o trabalho; 

• Procedendo à limpeza, assepsia de instrumentos, equipamentos e recolhendo roupas utilizadas; 

• Recolher toda roupa suja do setor e encaminhar para a rouparia conforme rotina de trabalho; 

• Registrar ocorrências relativas ao usuário e comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe; 

• Realizar os exames ambulatoriais sob supervisão da Gerência Imediata;  

• Auxiliar nos atendimentos aos pacientes com feridas; 

• Participar das atividades de educação e saúde, integrando equipes de programação e de ações; 

• Preencher relatórios de atividades, lançando dados de produção, registrando tarefas executadas para controle de atendimento 

e colaborar na elaboração de escalas de serviços; 

• Recepcionar o usuário, auxiliando na prestação dos serviços da unidade de enfermagem, preenchendo dados pessoais no 

prontuário, verificando sinais vitais, encaminhando-o para consulta;  

• Realizar controle de material de consumo racionalizando a sua utilização, solicitando reposição para dar continuidade dos 

serviços; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; 

• Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

•  Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do CISAMUSEP; 

• Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente;  

• Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados à família; 

• Participar da equipe multidisciplinar do planejamento, organização execução de atividades do QualiCIS, pautados nos 

princípios do ECA, LOAS, e da Política Nacional dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência; 

• Realizar atendimento de acordo com as diretrizes apresentadas pelos Protocolos e Linhas Guias da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná e pelo CISAMUSEP; 

• Participar de cursos, grupos de estudo, eventos, seminários, congressos e reuniões, visando à capacitação permanente para 

melhor servir aos seus pacientes e o desenvolvimento da profissão; 

• Proporcionar atendimento aos usuários, realizando a triagem com a aferição dos sinais vitais no Ponto de Apoio; 

• Auxiliar nas tarefas exercidas para monitoramento do Ponto de Apoio das Redes de Atenção à Saúde. 

• Encaminhar os usuários para atendimento da Equipe Multiprofissional e se necessário para a realização de exames; 

• Participar da elaboração do plano de cuidados, contribuindo com sugestões, dados e informações; 

• Coletar dados e informações junto a pacientes e seus familiares, realizando entrevistas, para subsidiar a elaboração do plano 

de assistência de enfermagem; 

• Observar as normas de biossegurança, na prevenção de acidentes com perfurocortante e na transmissão de doenças 

infecciosas; 

• Conhecer as rotinas e protocolos em vigor, bem como propor alterações; 

• Realizar atendimento ambulatorial aos pacientes dos 30 municípios consorciados registrando no prontuário do paciente o 

atendimento através de uma anamnese contemplando todo o atendimento realizado; 

• Registrar no prontuário do paciente todos os dados pertinentes ao atendimento realizado de acordo com os protocolos e 

roteiro de atendimento; 

• Realizar e/ou confirmar a estratificação de risco realizada pela Atenção Primária a Saúde bem como aplicar outras avaliações 

de acordo com os protocolos de atendimento; 

• Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, preenchimento de planilhas de monitoramento, promovendo análise 

das situações verificadas e sugerindo procedimentos pertinentes para solução do caso; 
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• Auxiliar na digitação de laudos médicos sob supervisão da Gerência Imediata; 

• Executar outras atividades correlatas. 

 

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

MATÉRIAS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo Ortográfico. Flexão 

em gênero e número dos substantivos e adjetivos. Acentuação gráfica, incluindo as alterações promovidas pelo Novo Acordo 

Ortográfico. Emprego de crase. Emprego de conectivos, pronomes e numerais e advérbios. Colocação pronominal. Concordância 

nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração (período 

simples: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 

Processos de formação de palavras. Conjugação e emprego de verbos. Empregos dos sinais de pontuação. Obs. poderão ser cobradas 

questões específicas sobre as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 

 

MATEMÁTICA  

Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e 

comprimento no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume das 

principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta.  Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 1º grau, 

2º grau e sistemas. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

 

INFORMÁTICA 

Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  Internet, Anti-

vírus. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ASSISTENTE SOCIAL  

Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e limites de atuação do assistente 

social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no 

Brasil. Contexto histórico, atualidade e neoliberalismo. Desigualdade social. Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição 

Federal de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Políticas 

de Saúde. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Lei Orgânica da Saúde (LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar 

e individual. Possibilidades e limites da prática do serviço social em empresas. Papel do assistente social nas relações intersetoriais. 

Conhecimentos pertinentes à área de atuação. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Legislação do 

exercício profissional e atribuições específicas da categoria. Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná relacionadas ao 

QualiCis (Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde) e seus Protocolos e Linhas Guias.  

 

ENFERMEIRO 

Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e 

antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção ambulatorial hospitalar. Técnicas e procedimentos: 

admissão do paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, 

arrumação de cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, 

inalação, aspiração, retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material 

de esterilização, tipos, potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Atendimento de emergência: parada 

cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de 

animais peçonhentos. Saúde do profissional de enfermagem. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias:  

AIDS, coqueluche, dengue, difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, 

malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho 

respiratório e circulatório. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e 

desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. 

Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. 

Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus 

princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde 

da Família (ESF). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de 

ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). Conhecimentos pertinentes à área de atuação. 

Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Sistematização da assistência de enfermagem. Programa de 
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Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Lei nº 7498/1986 do Conselho Federal de Enfermagem. Legislação do exercício 

profissional e atribuições específicas da categoria. Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná relacionadas ao QualiCis 

(Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde) e seus Protocolos e Linhas Guias. NR 32 – Segurança e 

Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.  

 

FISIOTERAPEUTA 

Sinais vitais. Revisão anatômica e fisiológica do Sistema Nervoso Central. Sistema respiratório. Sistema ósseo e sistema muscular. 

Tratamento fisioterápico nas deficiências citadas anteriormente. Biomecânica Básica dos sistemas citados. Avaliação músculo-

esquelética. Avaliação sensorial. Avaliação da coordenação. Avaliação da função motora. Eletromiografia e testes de velocidade de 

condução nervosa. Análise da marcha. Avaliação funcional. Pré-deambulação e treino de marcha. Disfunção pulmonar crônica. Artrite. 

Esclerose múltipla. Doença de Parkinson. Traumatismo crânio-encefálico Reabilitação vestibular. Queimaduras. Lesão medular 

traumática. Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas 

preventivas no ambiente de trabalho. Fisioterapia aplicada à geriatria; Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva (lesões mais 

comuns nos esportes e tratamento). Fisioterapia do Exercício. Saúde do Trabalhador. Saúde do Idoso. Sistema Único de Saúde (SUS): 

Seus princípios, Suas diretrizes, Leis n.ºs 8.080/90 e 8.142/90; Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da 

Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 196 a 

200). Conhecimentos pertinentes à área de atuação. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Legislação 

do exercício profissional e atribuições específicas da categoria. Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná relacionadas ao 

QualiCis (Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde) e seus Protocolos e Linhas Guias.  

 

FONOAUDIÓLOGO 

Atuação clínica e coletiva em saúde pública, áreas de atuação e competências fonoaudiológicas, código de ética profissional, tempo de 

assistência fonoaudiológica relacionada a problemas de saúde de acordo com orientações balizadoras.  Morfofisiologia de funções 

auditivas periférica e central; patologias auditivas; aplicabilidade, aspectos legais e descrição de resultados de procedimentos em 

Audiometria Tonal, Logoaudiometria, Medidas de Imitância Acústica, métodos eletrofisiológicos de avaliação da audição (BERA), 

Emissões Otoacústicas e Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU); reabilitação e terapia audiológica. Avaliação e atuação 

fonoaudiológica clínica e escolar em linguagem oral e escrita: aquisição, desenvolvimento da linguagem e alterações de linguagem; 

Atraso de linguagem, Distúrbio Específico de Linguagem, Transtorno Global do Desenvolvimento, Disfluência e Gagueira; Distúrbios de 

Aprendizagem e Dislexia. Caráter etiológico, classificação e intervenção clínica em Disartria, Apraxia e Afasias. Conceito, classificação e 

alterações fonoaudiológicas, avaliação, tratamento e atuação interdisciplinar em Fissura Lábio-palatina, Paralisia Cerebral, Síndrome de 

Down e Síndrome do Respirador Oral. Motricidade orofacial, o desenvolvimento e alterações de funções estomatognáticas, princípios 

e terapia miofuncional. Classificação e intervenção fonoaudiológica em Distúrbios da Deglutição. Fonação, saúde vocal e distúrbios 

vocais: etiologia, tratamento e terapia vocal. Atuação fonoaudiológica em câncer de cabeça e pescoço, prevenção, diagnóstico precoce, 

alterações fonoaudiológicas e intervenção clínica. Fonoaudiologia e Saúde Pública. Áreas de atuação. Código de ética do fonoaudiólogo. 

Conhecimentos pertinentes à área de atuação. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Legislação do 

exercício profissional e atribuições específicas da categoria. Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná relacionadas ao 

QualiCis (Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde) e seus Protocolos e Linhas Guias.  

 

NUTRICIONISTA 

Nutrientes energéticos, reguladores e construtores: Funções, necessidades diárias, fontes alimentares, fatores que modificam a 

absorção. Finalidades e Leis da alimentação. Valor calórico. Necessidades calóricas. Dietas terapêuticas. Fisiopatologia e dietoterapia: 

Distúrbio do aparelho digestivo, distúrbios metabólicos e hepatopatias, cardiopatias, ontologia, distúrbios renais, gota, doenças infantis, 

estados febris, doenças carenciais. Processos básicos de cocção: pré-preparo, preparo e cocção. Equivalência de pesos e medidas. 

Cereais: tipos, princípios de cocção, massa alimentícias. Leguminosas: variedades, valor nutritivo, fatores que interferem na cocção. 

Hortaliças: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no 

armazenamento e na cocção. Carnes (bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de cocção. Gorduras: 

utilização culinária, decomposição. Leite e derivados: processos de industrialização, utilização culinária, decomposição. Técnicas básicas 

de congelamento. Aleitamento materno e artificial. Alimentação da criança de 0 a 12 anos. Higiene alimentar. Controle do 

desenvolvimento microbiano em alimentos. Doenças transmitidas por alimentos: agente biológicos e químicos, epidemiologia, medidas 

preventivas. Lixo: acondicionamento e destino. Educação alimentar: objetivos e importância. Custos: cálculos, controle de estoque, custo 

operacional e de materiais. Estocagem de alimentos e combate a insetos e roedores. Higiene e segurança no trabalho. Ética profissional. 

Código de defesa do consumidor. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. Conhecimentos pertinentes 

à área de atuação. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Contagem de carboidrato. Legislação do 

exercício profissional e atribuições específicas da categoria. Resoluções da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná relacionadas ao 

QualiCis (Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde) e seus Protocolos e Linhas Guias.  

 

PSICÓLOGO 

Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. Acompanhamento e adaptação do 

trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. Conhecimento clínico: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, 

distúrbio emocional, fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia familiar: O trabalho com família – 

orientação, aconselhamento e sua dinâmica. Psicologia escolar: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação 
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entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, 

disortografia, disartria e  TDAH). Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. 

Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Saúde 

pública e código de ética do psicólogo: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas 

e Portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Conhecimentos pertinentes à área de atuação. Relações humanas no 

trabalho e ética profissional e no serviço público. Legislação do exercício profissional e atribuições específicas da categoria. Resoluções 

da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná relacionadas ao QualiCis (Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde) e seus Protocolos e Linhas Guias. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e 

antissepsia. Fontes de infecções: ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do 

paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e peso, lavagem das mãos, arrumação de 

cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, 

retirada de pontos. Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material de esterilização, 

tipos, potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, 

obstrução das vias aéreas superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais peçonhentos. 

Saúde do profissional de enfermagem. Conhecimento sobre as principais doenças Infecciosas e Parasitárias:  AIDS, coqueluche, dengue, 

difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, leptospirose, malária, meningite, 

parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e 

circulatório. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e 

desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. 

Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. 

Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus 

princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Estratégia Saúde 

da Família (ESF). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200). Ética Profissional: Código de 

ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem (COREN e COFEN). Conhecimentos pertinentes à área de atuação. 

Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. Sistematização da assistência de enfermagem. Lei nº 7498/1986 

do Conselho Federal de Enfermagem. Legislação do exercício profissional e atribuições específicas da categoria. Resoluções da 

Secretaria de Estado da Saúde do Paraná relacionadas ao QualiCis (Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais 

de Saúde) e seus Protocolos e Linhas Guias. NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.  
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ANEXO III - REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
OBS: Para solicitar a isenção da taxa é necessário que efetue a sua inscrição na SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

CPF: 

Cargo Pretendido: 

 

Solicito isenção da taxa de inscrição na Seleção Competitiva Pública aberto pelo Edital nº 01/2022 e declaro que: 

 

 

a) (    )  Sou beneficiário da Lei Federal nº 13.656  e estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico) e sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas. Estou ciente de que poderei ser responsabilizado 

criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

 

 

 

 
_______________________________,  _______________ de _____________________ de ___________________. 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA  

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

CPF: 

Cargo Pretendido: 

 

Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no 

Decreto Federal n.º 3.298/1999 

 (     ) Não                     (     ) Sim 

 

Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 

 

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 

(     ) Não                     (     ) Sim 

 

Em caso positivo, especificar:  

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________, _________ de ________________ de ___________. 

 

 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 
 

O requerimento deverá estar acompanhado de laudo médico e/ou parecer emitido por especialista da área de sua 

deficiência. 
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ANEXO V - REQUERIMENTO DE RECURSO  

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

CPF: 

Cargo Pretendido: 
 

À Comissão Especial de Acompanhamento da Seleção Competitiva Pública / IPPEC 

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A: 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMENTO: 
 

(     ) Solicito alteração da letra "__________" para letra "__________". 
 

(     ) Solicito anulação da questão, pois não há alternativa correta. 
 

(     ) Solicito anulação da questão, pois há mais de uma alternativa correta. Letras (_______ e _______). 
 

(     ) Solicito anulação da questão, pois assunto da questão não está previsto no conteúdo programático. 
 

(     ) Outros. 
 

 
_________________, __________ de ________________ de _____________. 

 
 

______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES: 

− Somente serão analisados pela Banca Examinadora os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de 

acordo com as normas estabelecidas no Edital de Abertura. 

− No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, 

estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 

 

 

 

 

 
 


