
 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – PSP 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002/2021 

 
 
 

Adita retificando e ratificando o Edital de Concurso Público nº 
001/2021, na forma que especifica.    

 
 
LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, Prefeita do Município de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no subitem 23.4 do Edital de Concurso n° 001/2021 
e, considerando que no referido edital, não constou os cargos de Assistente Social, Médico e Técnico em 
Enfermagem, resolve: 
 

1. Retificar o item 3 do edital, para acrescentar no referido item os cargos de Assistente Social, Médico 
e de Técnico em Enfermagem, conforme a seguir demonstrado. 

Código 
dos 

Cargos 
Cargo 

Vencimento 
Básico Inicial 

Vagas para 
Ampla 

Concorrência 
 

Vagas 
Reservadas 
para PcD e 

Afrobrasileiros 
(**) 

Vagas 

Totais 

Carga 
Horária 

Semanal 

 
Requisitos 

(*) 

Valor da 
Taxa de 

Inscrição 

XVI 
Assistente 

Social 
2.691,62 01 - 01 30 horas 

Graduação em 

Serviço Social e 

registro no 

CRESS. 

50,00 

XVII Médico 6.408,62 01 - 01 20 horas 

Graduação em 

Medicina e 

registro no 

CRM. 

200,00 

XVIII 
Técnico em 

Enfermagem 
1.602,16 

Cadastro de 
Reserva 

- - 40 horas 

Curso de Técnico 
em Enfermagem 
e registro no 
COREN 

50,00 

 
2. Retificar o subitem 12.2, passando a vigorar acrescido dos cargos de Assistente Social e Médico. 
3. Retificar o subitem 12.3, passando a vigorar acrescido do cargo de Técnico em Enfermagem. 
4. Retificar o subitem 12.5, passando a vigorar acrescido dos cargos de Assistente Social e Médico. 
5. Retificar o subitem 13.2, passando a vigorar acrescido dos cargos de Assistente Social e Médico. 

6. Retificar o subitem 13.3, para incluir os cargos de Assistente Social e Médico, conforme 
adiante se vê: 

 
Cargos 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimento 
Específico do cargo 

Total de Questões 
da Prova  

Assistente Social 05 05 15 25 



 

 

Médico 05 05 15 25 

 
7. Retificar o subitem 13.4, passando a vigorar acrescido do cargo de Técnico em Enfermagem. 

8. Retificar o subitem 13.5, para incluir o cargo de Técnico em Enfermagem, conforme adiante 
se vê:  

 
Cargos 

Língua 
Portuguesa 

Matemática Noções Básica 
de Informática 

Conhecimento 
Específico do cargo 

Total de Questões 
da Prova  

Técnico em Enfermagem 05 05 05 15 30 
 

 
9. Retificar o subitem 13.7, passando a vigorar acrescido dos cargos de Assistente Social, Médico e Técnico 

em Enfermagem, com seguinte redação. 
13.7. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva para os cargos de Advogado, Assistente Social, 

Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Médico, Professor e Psicólogo os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
37,50 (trinta e sete vírgula cinquenta) pontos e para os cargos de Agente Administrativo, Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil, Auxiliar de Contabilidade, Gari, Motorista, Operador de Máquinas, Recepcionista, Técnico em Enfermagem, 
Técnico de Higiene Bucal, Técnico em Contabilidade e Tratorista os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 
50 (cinquenta) pontos. 

10. Retificar o subitem 13.9, passando a vigorar acrescido dos cargos de Assistente Social e Médico. 
11. Retificar o subitem 14.1, passando a vigorar acrescido dos cargos de Assistente Social e Médico. 
12. Retificar o subitem 19.1, passando a vigorar acrescido dos cargos de Assistente Social e Médico. 
13. Retificar o subitem 19.2, passando a vigorar acrescido do cargo de Técnico em Enfermagem. 
14. O Anexo I – Conteúdo Programático do Edital de Concurso nº 001/2021, passa a vigorar acrescido 

dos conteúdos programáticos para os cargos de Assistente Social, Médico e Técnico em Enfermagem, conforme a 
seguir especificado: 

CARGO ASSISTENTE SOCIAL 
 

CONHECIMENTO BÁSICO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização 
discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão - fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço 
Social; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política e investigativa da prática profissional; Política 
Social; Os Processos de Trabalho do Serviço Social; Instrumentais técnico-operativos do Serviço Social; Movimentos 
sociais; Terceiro Setor e a questão Social; Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade; Atuação do 
Serviço Social na gestão de serviços, programas e projetos sociais; Mudanças no mundo do trabalho e as suas 
repercussões no trabalho profissional do assistente social; Serviço Social e interdisciplinaridade; Código de ética 



 

 

Profissional; Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social; Proposta de intervenção na área social: 
planejamento estratégico, planos, programas, projetos e atividades de Trabalho; Lei de Regulamentação da 
Profissão (Lei n° 8.662, de 07 de junho de 1993 e alterações posteriores); Sistema Único da Assistência Social – 
NOB/SUAS (2012); Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) e alterações posteriores; Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei nº. 8.742/93) e alterações posteriores; Estatuto do Idoso (Lei No 10.741, de 1º de outubro de 
2003); Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e alterações posteriores. 

 

CARGOS MÉDICO  
 

CONHECIMENTO BÁSICO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de organização 
discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; Derivação e 
composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos morfológicos, 
sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
1. Sistema Único de Saúde – SUS; 2. Municipalização da Saúde; 3. Controle Social na Saúde; 4. Programa Saúde da 
Família; 5. Atenção Primária à Saúde; 6. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 7. Política Nacional de Humanização. 
8. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 9. Política Nacional de Atenção Básica PNAB 2436/ de 21/09/2017. 
10. Lei nº 8.142, de 28/12/90. 11. Sistema de Planejamento do SUS. 12. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
13. Estratégia Saúde da Família Saúde: Papel do médico na Estratégia de Saúde da Família. 14. Orientações Gerais, 
prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika. 15. Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus 
zika. 16. Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência 
cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão 
arterial sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações 
eletrocardiográficas. Doença valvar e da aorta. 17. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com 
doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e 
mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonar ambiental e ocupacional. 18. 
Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças 
glomerulares, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. 19. Doenças 
gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais. 
Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato gastrointestinal 
e doenças do pâncreas. 20. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite 
aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. 
Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. 21. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia 
(sangramento e trombose). 22. Avaliação e tratamento das anemias. 23. Avaliação da leucocitose e leucopenia. 24. 
Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. 25. 
Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. 26. Doenças 
musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática. Artrite 
reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Tuberculose. Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument


 

 

prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia. Síncope e cefaléias. Acidentes com 
animais peçonhentos.27 Assistência ao pré-natal, parto e puerpério – Atenção ao pré-natal de baixo risco. 28. 
Acompanhamento ao desenvolvimento da criança e adolescente (Política de atenção integral a saúde da criança e 
do adolescente) 29. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na atenção básica. 30. e. Política de 
saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 

 

CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

CONHECIMENTO BÁSICO 
1. Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto; A organização textual dos vários modos de 
organização discursiva; Coerência e coesão; Ortografia; Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos; 
Derivação e composição; A oração e seus termos; A estruturação do período; As classes de palavras: aspectos 
morfológicos, sintáticos e estilísticos; Linguagem figurada; Pontuação; Discurso direto, indireto e indireto livre. 
2. Matemática: Conjunto R: operações e problemas. Razões e proporções. Regras de três simples. Divisão em partes 
proporcionais. Porcentagem. Juros simples e composto. Sistema legal de medidas. Equações de 1º e 2º graus: 
resolução e problemas. Funções: análise de gráficos. Funções do 1º grau. Áreas e volumes, progressões: aritmética 
e geométrica. Análise combinatória simples. Probabilidade: problemas simples e probabilidades finitas e; 
3. Noções Básicas de Informática 
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações: ambiente Microsoft 
Office, BR Office. Sistemas operacionais: Windows e LINUX. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da 
Informação. 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
Evolução da Enfermagem através da história. Princípios Éticos. Necessidades básicas do ser humano. Interação do 
homem com o meio ambiente. Agentes patogênicos. Medidas preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, 
desinfecção, processos de esterilização. A função do Auxiliar de Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos 
biopsicosocial. Assistência de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo, administração de medicamentos. 
Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra 
indicações, doses via de administração, efeitos colaterais); Conservação de Vacinas de Soros (cadeia de frio). 
Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. Unidade de enfermagem. Central de 
material. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e ginecológica, pediátrica e 
psiquiátrica. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Rede de Frio – (PNI Programa Nacional de 
Imunização); Calendário Vacinal 2019; Política Nacional de Atenção Básica PNAB 2436/ de 21/09/2017.  

 
15. O Anexo V – Atribuições dos cargos a serem providos do Edital de Concurso nº 001/2021, passa a 

vigorar acrescido das atribuições para os cargos de Assistente Social, Médico e Técnico em Enfermagem, conforme a 
seguir especificado: 
 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

Descrição: Identifica necessidades da Saúde referente a registros, arquivos, serviços de informação e comunicação e 

outros, assim como dos recursos humanos indispensáveis, avaliando material disponível, as possibilidades de suprir 

as carências existentes e de implantar outros serviços para decidir sobre as políticas de ação, normas e medidas a 

serem propostas; consulta o conselho relativo administração; controla a operacionalização do processo administrativos 



 

 

procurando dirimir dúvidas de acordo com procedimentos contábeis; organiza trabalho administrativos distribuindo-os 

pelos diversos setores e estabelecimento normas e procedimentos a serem seguidos; zela pela observância das 

disposições regulamentares internas e das emanadas de legislação; acompanha as recomendações de higiene e 

segurança do trabalho; assegura o andamento dos programas, consultando os encarregados dos diversos setores da 

empresa; propõe modificações necessárias; informa a direção geral dos trabalhos e resultados alcançados; executar 

atividades correlatas. 

 
Cargo: MÉDICO 

Descrição: Realizar consultas médicas nas Unidades de Saúde e, quando necessário no domicílio; realizar o pronto 

atendimento médico; emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar intervenções de pequenas cirurgias; aplicar 

seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, e de urgência e emergência, para 

promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade; possuir conhecimento sobre normas, rotinas, 

objetivos e definições das atividades desenvolvidas nas unidades de saúde; ter conhecimento do fluxograma de 

pacientes atendidos que requeiram encaminhamentos e/ou utilização do serviço de ambulância para remoção; 

desenvolver atividades de educação em saúde pública, junto com o paciente e a comunidade; participar das ações de 

vigilância epidemiológica; executar atividades correlatas. 

 

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Descrição: Integrar-se à equipe de saúde da unidade para a qual for designado. Participar da orientação e supervisão 

do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Participar do planejamento e execução das atividades visando à 

promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo e da comunidade. Realizar o Acolhimento dos usuários, de 

acordo com os protocolos existentes, sob orientação do enfermeiro para a tomada de decisão. Prestar cuidados 

integrais diretos aos usuários, incluindo portadores de patologias de maior complexidade, sob a supervisão do 

enfermeiro e obedecendo a regulamentação do exercício profissional, registrando em prontuário. Controlar o estoque 

de material/insumo necessário ao adequado funcionamento da Unidade. Executar outras tarefas de mesma natureza 

e complexidade. Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no 

exercício de sua profissão na Unidade de Saúde a que estiver vinculado e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, dentre outros). Realizar ações de educação 

em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe de trabalho; 

executar atividades correlatas. 

 

16. Tornar público que o Edital de Concurso Público nº 001/2021, fica ratificado em todos os termos não 

alterados expressamente por este ato. 

 

Jardim Olinda/PR, 29 de julho de 2021. 
 

 
LUCIMAR DE SOUZA MORAIS 

Prefeita Municipal 
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