
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
RETIFICAÇÃO N.º 01 

EDITAL DE CONCURSO Nº 050/2016 
O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal.  

TORNA PÚBLICO 
1. A retificação do Anexo I do Edital de Abertura do Concurso n.° 050/2016, de 11/03/2016, publicado no Órgão 

Oficial Eletrônico do Município, edição n.°1.504, de 15/03/2016, e no Órgão Oficial de Imprensa do Município, 
edição n° 8.190, de 15/03/2016. 

1.1 No que se refere à Atribuição Sumária e às Competências pessoais do cargo de Engenheiro Eletricista, 
passam a vigorar as seguintes redações: 

Atribuição Sumária do cargo de Engenheiro Eletricista: Projetar e coordenar a execução de serviços elétricos, 
eletrônicos e de telecomunicações; analisar propostas técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos 
por meio de testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações e elaborar sua documentação técnica; coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos, 
eletrônicos e de telecomunicações. 
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar 
flexibilidade e capacidade de adaptar-se às situações; Possuir senso de organização; Possuir capacidade de 
concentração; Ser capaz de trabalhar em equipe e possuir habilidades de negociação; Demonstrar capacidade de 
comunicação; Demonstrar raciocínio lógico e abstrato; Demonstrar capacidade de liderança; Possuir capacidade de 
análise e síntese; Demonstrar orientação espacial; Possuir habilidade com grandezas numéricas; Observar os preceitos 
éticos da atividade. 

1.2 No que se refere ao Requisitos dos cargos de Auxiliar em Saúde Bucal e Bioquímico, passam a vigorar 
os seguintes Requisitos: 

Cargo Requisitos 

Auxiliar em Saúde Bucal 

 Ensino Médio Completo 

 Curso de formação específico, legalmente reconhecido (Auxiliar em Saúde Bucal ou 
Técnico em Saúde Bucal); 

 Registro no Conselho de Classe correspondente ao exercício do cargo. 

 
Cargo Requisitos 

Bioquímico  

 Ensino superior em Farmácia, segundo ciclo profissional de Farmacêutico Bioquímico, 2ª 
opção, conforme resolução 04/69; ou  

 Ensino superior em Farmácia com especialização em Análises Clínicas; ou  

 Ensino superior em Farmácia na formação generalista com especialização em Análises 
Clínicas, conforme Resolução 514/2009. 

 Registro no Conselho de Classe correspondente. 

1.3 Ficam alterados os Requisitos, Carga Horária e Atribuição Sumária do cargo de Cuidador, nos seguintes 
termos: 

Cargo Requisitos 

Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Vencimento 
Inicial (R$)** 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) G(1) R.D.(2) 

Cuidador 
 Ensino Médio completo; 

 Curso concluído de Auxiliar de Enfermagem ou 
Técnico em Enfermagem, legalmente reconhecidos. 

10 01 40 horas* 1.282,10 40,00 

Atribuição Sumária do cargo de Cuidador: Executar atividades de proteção social e de promoção à saúde em unidades e 
programas de acolhimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência sob seus cuidados. 
Promover a administração e dosagem de medicamentos via oral, quando prescrito por médico. Promover a higiene pessoal 
dos usuários. Acompanhar, estimular, orientar e controlar horários das diversas atividades nas quais os usuários estejam 
inseridos. Preparar e servir refeições aos usuários. Demais atividades correlatas. 
Competências Pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter habilidade para 
trabalhar em equipe; Ser resolutivo e imparcial; Possuir capacidade de ouvir; Respeitar cultura, tradição, costumes e 
crenças; Possuir destreza manual e agilidade; Ser paciente e flexível; Prestar atendimento humanizado; Apresentar 
capacidade de atenção seletiva; Comunicar-se de forma clara e eficiente. 
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Cargo Requisitos 

Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Vencimento 
Inicial (R$)** 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) G(1) R.D.(2) 

* A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala ou turno, com revezamento, em horário diurno ou  noturno, 
inclusive em finais de semana e feriados, a critério e necessidade do Município. 

2. A retificação do Anexo II do Edital de Abertura do Concurso n.° 050/2016, de 11/03/2016, publicado no Órgão 
Oficial Eletrônico do Município, edição n.°1.504, de 15/03/2016, e no Órgão Oficial de Imprensa do Município, 
edição n° 8.190, de 15/03/2016. 
2.1. Para o cargo de Zelador, em “RACIOCÍONIO LÓGICO”, passa a vigorar a seguinte redação: 

RACIOCÍNIO LÓGICO: Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras); 
Raciocínio Espacial e Raciocínio Temporal. Comparações. Calendários. Numeração. Contagem, medição, avaliação e 
quantificação. Simetria. Questões envolvendo o entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, 
coisas ou eventos; Diagramas lógicos e leis de formação; problemas sobre as quatro operações fundamentais da matemática. 

2.2. Ficam retificados os Conteúdos Programáticos dos cargos de Professor e Professor de Educação 
Infantil, nos seguintes termos:  

PROFESSOR 
CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos; coesão e coerência; unidade temática e progressão 

temática; gênero discursivo; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; princípios da textualidade: 

situacionalidade, intencionalidade, intertextualidade e informatividade. Alfabetização e língua portuguesa: função cognitiva e 

social da leitura; função cognitiva e social da escrita; relação grafema/fonema; relações arbitrárias, biunívocas e cruzadas; 

categorização gráfica e funcional; linguagem verbal e não-verbal. 

MATEMÁTICA: Sistema de Numeração Decimal: Valor Posicional (Composição e Decomposição).  Resolução de Problemas: 

Adição, subtração, multiplicação e divisão. Números Racionais: Adição e subtração de frações homogêneas e heterogêneas. 

Relação do Sistema de Numeração Decimal com medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, superfície e volume. 

Números Decimais.  Classificação dos sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos) e figuras planas (polígonos). 

Semelhanças e diferenças entre sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: reto, agudo e obtuso. Interpretação de dados e 

informações contidas em tabelas e gráficos, quadros e imagens. Probabilidade. 

HISTÓRIA: Concepção da Disciplina de História e do ensino de História para os Anos Iniciais, Objetivos da disciplina de 

História, conforme propõem o Currículo da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel; Eixos Estruturantes da disciplina de 

História; Atualidades; A História do Estado do Paraná e suas relações; A História do Município de Cascavel e suas relações. 

GEOGRAFIA: Concepção da disciplina de Geografia para os Anos Iniciais; Objetivos da disciplina de Geografia; Eixos 

Estruturantes da disciplina de geografia; Atualidades; A Geografia do Estado do Paraná e suas relações; A Geografia do 

Município de Cascavel e suas relações; A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços; Globalização; O ensino da 

Geografia; Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 

relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro, do Paraná e de Cascavel; espaço ocupado pelo Estado do Paraná e 

suas relações; O espaço ocupado pelo Município de Cascavel e suas relações. 

CIÊNCIAS: Conceito da disciplina de Ciências para os Anos Iniciais; Noções sobre o universo: História da Ciência: 

conhecimentos gerais acerca da evolução dos conhecimentos científicos; Galáxias; constelações; sistema solar; movimentos 

da terra; matéria e energia: interação e transformação (relações de interdependência); Biosfera – Ecossistemas: relação de 

interdependência entre os elementos bióticos e abióticos: água: estados físicos, composição química, propriedades; solo: 

formação e composição, tipos e características; ar: pressão, peso e composição; atmosfera, camadas da atmosfera; ar e seres 

vivos: fotossíntese e respiração; cadeia e teia alimentar; Citologia; Homem: corpo humano: célula, órgãos, tecidos e sistemas; 

aparelhos; Animais e ecossistema: classificação geral e quanto à alimentação: dos vertebrados e dos invertebrados; Vegetais 

e ecossistema. Meio ambiente saúde e trabalho: Doenças: infecto-contagiosas, DST e outras; Doenças relacionadas à água, 

solo, ar; vacinas; Radiação solar; camada de ozônio; efeito estufa; aquecimento global; Alimentação saudável; Lixo, 

reciclagem, poluição do ar, água e solo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural e 

Pedagogia Histórico Crítica): Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA; Concepção de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; 

Planejamento (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos, recursos e avaliação escolar); Concepção de 

desenvolvimento humano/periodização; Apropriação do conhecimento; Concepção de avaliação; Pressupostos teóricos para a 

Educação de pessoas com deficiências; Currículo para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino 

de Cascavel – Volume II, disponível em “publicações” no endereço eletrônico: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed. 

 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos; coesão e coerência; unidade temática e progressão 

temática; gênero discursivo; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; princípios da textualidade: 

situacionalidade, intencionalidade, intertextualidade e informatividade. Alfabetização e língua portuguesa: função cognitiva e 

social da leitura; função cognitiva e social da escrita; relação grafema/fonema; relações arbitrárias, biunívocas e cruzadas; 

categorização gráfica e funcional; linguagem verbal e não-verbal. 

MATEMÁTICA: Sistema de Numeração Decimal: Valor Posicional (Composição e Decomposição).  Resolução de Problemas: 

Adição, subtração, multiplicação e divisão. Números Racionais: Adição e subtração de frações homogêneas e heterogêneas. 

Relação do Sistema de Numeração Decimal com medidas de valor, capacidade, comprimento, massa, superfície e volume. 

Números Decimais.  Classificação dos sólidos geométricos (poliedros e corpos redondos) e figuras planas (polígonos). 

Semelhanças e diferenças entre sólidos geométricos e figuras planas. Ângulos: reto, agudo e obtuso. Interpretação de dados e 

informações contidas em tabelas e gráficos, quadros e imagens. Probabilidade. 

HISTÓRIA: Concepção da Disciplina de História e do ensino de História para os Anos Iniciais, Objetivos da disciplina de 

História, conforme propõem o Currículo da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel; Eixos Estruturantes da disciplina de 

História; Atualidades; A História do Estado do Paraná e suas relações; A História do Município de Cascavel e suas relações. 

GEOGRAFIA: Concepção da Disciplina de Geografia para a Educação Infantil; Objetivos da Disciplina de Geografia; Eixos 

Estruturantes da Disciplina de geografia; Atualidades; A Geografia do Estado do Paraná e suas relações; A Geografia do 

Município de Cascavel e suas relações; A natureza do espaço; Paisagens, lugares e espaços; Globalização; O ensino da 

Geografia; Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o 

relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro, do Paraná e de Cascavel; espaço ocupado pelo Estado do Paraná e 

suas relações; O espaço ocupado pelo Município de Cascavel e suas relações. 

CIÊNCIAS: Conceito da disciplina de Ciências para Educação Infantil; Noções sobre o universo: Biosfera – Ecossistemas: 

relação de interdependência entre os elementos bióticos e abióticos: água: estados físicos, composição química, propriedades; 

solo: formação e composição, tipos e características; ar: pressão, peso e composição; atmosfera, camadas da atmosfera; ar e 

seres vivos: fotossíntese e respiração; cadeia e teia alimentar; Homem: corpo humano: célula, órgãos, tecidos e sistemas; 

aparelhos; Órgãos dos sentidos; Animais e ecossistema: classificação geral e quanto à alimentação: dos vertebrados e dos 

invertebrados; Vegetais e ecossistema. Meio ambiente saúde e trabalho: Doenças: infecto-contagiosas, DST e outras; 

Doenças relacionadas à água, solo, ar; vacinas; Radiação solar; camada de ozônio; efeito estufa; aquecimento global; 

Alimentação saudável; Lixo, reciclagem, poluição do ar, água e solo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

(abordagem teórica: Materialismo Histórico Dialético, Psicologia Histórico Cultural e Pedagogia Histórico Crítica)  

NOÇÕES DE HIGIENE, PRIMEIROS SOCORROS E CUIDADOS INFANTIS: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB (Lei Federal nº 9.394/1996); Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Concepção de sociedade, homem e 

educação; A função social da escola pública; Planejamento (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos, recursos 

e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano/periodização; Apropriação do conhecimento; Concepção de 

avaliação; Pressupostos teóricos para a Educação de pessoas com deficiências; Currículo para a Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Cascavel – Volume I, disponível em “publicações” no endereço eletrônico: 

www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/semed. 

3. O Edital Abertura de Concurso nº 050/2016 será consolidado de forma a contemplar as informações constantes 
deste Ato. 

4. Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
5. Publique-se. 

Cascavel, 16 de março de 2016. 
 

 
       ALISSON RAMOS DA LUZ                  EDGAR BUENO 

     Secretário de Administração                  Prefeito Municipal  
                                                                        

 

IVO ALAERCIO ZAROR 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

     


