
   

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2023 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°. 001/2023 

SÚMULA – Estabelece normas para realização de Processo 

Seletivo Simplificado, visando à contratação de pessoal por 

tempo determinado, para atender à necessidade temporária 

de Excepcional Interesse Público da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN, Prefeito do Município de Mirador, Estado do 
Paraná, no de uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que fundamentado na Lei 

Municipal nº. 0589/2022, e de acordo com as normas estabelecidas neste Edital, fará 
realizar Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Assistente Social, 

Enfermeiro, Fisioterapeuta, Odontólogo, Psicólogo e Professor, para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado Nº. 001/2023, destina-se à contratação de pessoal 

por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mirador, nos termos do inciso IX do Art. 37, 

da Constituição Federal e a Lei Municipal nº. 0589/2022. 

1.2. O processo seletivo simplificado tem caráter eliminatório e classificatório, 

compreendendo análise de títulos. 

 

2. DA ENTIDADE EXECUTORA DA SELEÇÃO 

 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado Nº. 001/2023, será organizado e conduzido pela 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal 

de Assistência Social, através da Comissão composta por representantes dessas 

Secretarias, nomeados pelo Decreto nº. 004/2023.  

2.2. A Comissão ficará incumbida da realização da inscrição e contagem de pontos dos 

candidatos, obedecendo aos critérios e prazos constantes neste Edital. 

 



   

 

3 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

3.1. As contratações serão efetuadas na forma de regime especial de trabalho, pelo prazo 

de 06 (seis) meses, necessários à execução do trabalho objeto da contratação, podendo 

ser prorrogado a critério da Administração por quantas vezes forem necessárias, não 

podendo ultrapassar o limite de 02 (dois) anos. 

 

4 - DO VÍNCULO EMPREGATICIO 

4.1. Aplica-se ao pessoal contratado nos termos deste Edital o disposto na CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado ao Regime Geral da Previdência. 

 

5 – DAS FUNÇÕES, NÚMERO DE VAGAS, VENCIMENTO MENSAL E A CARGA 

HORÁRIA 

5.1. A Função, Formação, número de vagas, lotação, vencimento mensal e a carga horária 

a ser contratada através deste processo seletivo simplificado será a seguinte: 

 

DENOMINAÇÃO 

DO CARGO 

REQUISITOS 

PARA 

PROVIMENTO 

Nº. DE 

VAGAS 

Lotação SALÁRIOS CARGA HORÁRIA 

MENSAL/SEMANAL 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Curso de nível 

superior em 

Serviço Social, 

com registro no 

Conselho Regional 

de Serviço Social 

– CRESS; 

02 01 - 

Secretaria 

Municipal 

de 

Assistência 

Social; 

01 – 

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação; 

3.352,53 150/30 horas 

ENFERMEIRO Curso de nível 

superior de 

Enfermagem, com 

registro no 

Conselho Regional 

de Enfermagem – 

COREN; 

01 Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

3.352,53 200/40 horas 

FISIOTERAPEUTA Curso de nível 

superior de 

Fisioterapia, com 

01 Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

2.886,97 100/20 horas 



   

 

registro no 

Conselho Regional 

de Fisioterapia e 

Terapia 

Ocupacional – 

COFFITO; 

ODONTÓLOGO Curso de nível 

superior de 

Odontologia, com 

registro no 

Conselho Regional 

de Odontologia – 

CRO; 

01 Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

5.162,57 200/40 horas 

PSICÓLOGO Curso de nível 

superior de 

Psicologia, com 

registro no – CRP 

01 Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

3.352,53 150/30 horas 

PROFESSOR Curso de nível 

superior de 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia ou 

Curso Normal 

Superior 

(Magistério 

Superior), ou 

Curso superior de 

licenciatura plena 

acompanhado de 

magistério, 

formação mínima 

em nível médio na 

modalidade 

normal 

02 Secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

 2.101,36 100/20 horas 

PROFESSOR Curso de nível 

superior de 

Licenciatura Plena 

em Pedagogia ou 

Curso Normal 

Superior 

(Magistério 

Superior), ou 

Curso superior de 

Cadastro 

de 

Reserva 

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

4.202,73  
 

200/40 horas 



   

 

licenciatura plena 

acompanhado de 

magistério, 

formação mínima 

em nível médio na 

modalidade 

normal 

 

5.2.  As atribuições sumárias do Cargos/Funções de que trata este Edital são as seguintes: 

 
CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

 

Quando na área de atendimento à população do Município: 

a)  elaborar,  implementar,  executar  e  avaliar  políticas  sociais  junto  

a  órgãos  da  Administração Pública, direta ou indireta, empresas, 

entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a 

proteção da criança e do adolescente; 

b)  elaborar,  coordenar,  executar  e  avaliar  planos,  programas  e  

projetos  que  sejam  do  âmbito  de atuação do Serviço Social com 

participação da Sociedade Civil; 

c) encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, 

grupos e a população; 

d) orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 

sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 

atendimento e na defesa de seus direitos; 

e) planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

f) planejar,  executar  e  avaliar pesquisas  que  possam  contribuir para  

análise  da  realidade  social  e para subsidiar ações profissionais; 

g)  prestar assessoria  e  consultoria  a  órgãos  da  Administração  Pública  

direta  e  indireta,  empresas privadas  e  outras  entidades  com relação  

a planos,  programas e  projetos  do  âmbito  de atuação  do Serviço 

Social; 

h) prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, 

políticos e sociais da coletividade; 

i) planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de 

Serviço Social; 

j) realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da Administração Pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; 

k) coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 

assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; 



   

 

l) realização de sindicâncias para inclusão de indivíduos ou famílias em 

programas sociais;  e  

m) atendimento aos internos de hospitais e outras unidades de saúde. 

 

Quando na área de atendimento ao servidor municipal: 

a)  coordenar,  elaborar,  executar,  supervisionar  e  avaliar  estudos,  

pesquisas,  planos,  programas  e projetos na área de Serviço Social que 

proporcionem a melhoria da qualidade de vida dos servidores 

municipais; 

b)  atuar  na  identificação  de  fatores  psicossociais  e  econômicos  que  

estejam  interferindo  na  vida funcional do servidor; 

c)  realizar  estudo  socioeconômico  dos  servidores  para  fins  de  

benefícios  e  serviços  sociais  da Administração Pública direta e indireta, 

encaminhando-os aos recursos que se fizerem necessários; 

d)  realizar  vistorias,  laudos  técnicos,  informações  e  pareceres  sobre  

matéria  de  serviço  social relacionados aos servidores; e 

e)  elaborar,  executar  e  avaliar  projetos  de  readaptação  e  

reabilitação  profissional  e  social  de servidores, junto ao setor de 

pessoal. 

 

Atribuições comuns a todas as áreas: 

a) elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  

pesquisas,  entrevistas,  fazendo observações   e   sugerindo   medidas   

para   implantação ,   desenvolvimento   e   aperfeiçoamento   de 

atividades em sua área de atuação; 

b) participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; 

c) participar  das  atividades  de  treinamento  e  aperfeiçoamento  de  

pessoal  técnico  e  auxiliar, realizando-as   em   serviço   ou ministrando   

aulas   e   palestras,   a   fim   de   contribuir   para   o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

d) participar  de  grupos  de  trabalho  e/ou  reuniões  com  unidades  da  

Prefeitura  e  outras  entidades públicas   e   particulares,   realizando   

estudos,   emitindo   pareceres   ou   fazendo   exposições  sobre situações  

e/ou  problemas  identificados,  opinando,  oferecendo  sugestões,  

revisando  e  discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 

formulação d e diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 

Município;  

e) realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional ; 

f) elaborar e executar programas de assistência e de apoio a família, 

visando seu desenvolvimento e integração na comunidade; 



   

 

g) efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais 

relacionados a família; 

h) realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das 

características de cada comunidade, para que os programas de ações das 

unidades do CRAS correspondam as reais necessidades da população; 

i) prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, 

identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, 

preparando-os e encaminhando-os às entidades competentes para 

atendimento; 

j) manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade 

de obter recursos para a população, encaminhando para atendimento; 

k) participar de equipe multiprofissional na área instrumental e 

programática da instituição, de planejamento, implantação e 

acompanhamento de programas e projetos relacionados à família; 

l) elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo 

relatórios de atividades, promovendo análise das situações verificadas e 

sugerindo procedimentos pertinentes para solução do caso; 

m) democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na 

comunidade e encaminhar os usuários a entidades assistenciais do 

município e região. Prestar atendimento e assistência as famílias; 

n) executar outras tarefas correlatas a função. 

 

Quando na área de atendimento à educação do Município: 

a) contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso e 

permanência na escola com a finalidade da formação dos estudantes para 

o exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na 

sociedade; 

b) contribuir para a garantia da qualidade dos serviços aos (às) 

estudantes, garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do (a) 

adolescente, contribuindo assim para sua formação, como sujeitos de 

direitos; 

c) atuar no processo de ingresso, regresso, permanência e sucesso dos/as 

estudantes na escola; 

d) contribuir no fortalecimento da relação da escola com a família e a 

comunidade, na perspectiva de ampliar a sua participação na escola; 

e) contribuir com o processo de inclusão e permanência dos alunos com 

necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar; 

f) criar estratégias de intervenção frente a impasses e dificuldades 

escolares que se apresentam a partir de situações de violência, uso 

abusivo de drogas, gravidez na adolescência, assim como situações de 

risco, reflexos da questão social que perpassam o cotidiano escolar; 



   

 

g) atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, 

violação e não acesso aos direitos humanos e sociais, como a própria 

educação; 

h) fortalecer e articular parcerias com as equipes dos Conselhos Tutelares, 

CRAS, unidades de saúde, movimentos sociais dentre outras instituições, 

além de espaços de controle social para viabilizar o atendimento e 

acompanhamento integral dos/as estudantes; 

i) realizar de assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como 

participar dos espaços coletivos de decisões. 

j) contribuir em programas, projetos e ações desenvolvidos na escola que 

se relacionem com a área de atuação; 

k) propor e participar de atividades formativas destinadas à comunidade 

escolar sobre temas relevantes da sua área de atuação; 

l) participar de ações que promovam a acessibilidade; 

m) contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de 

educação básica; 

n) orientar os diretores, coordenadores, professores, pais e alunos a 

seguirem e cumprirem um papel social importante para a escola, 

respeitando e entendendo os direitos que cada um possui e suas 

responsabilidades no meio educacional, tornando a família e a escola mais 

próximas; 

o) executar outras atividades correlatas e afins. 

 

  

 

 

ENFERMEIRO 

   

a) coordenar as atividades de enfermagem, aplicar injeções, ministrar 

remédios sob prescrição médica, coleta de exames e tratamentos diversos 

aos pacientes, sob orientação médica;  

b) prestar os primeiros socorros a acidentados, fazendo curativos e em 

casos mais graves efetuar o encaminhamento hospitalar; 

c) responder pela reposição e validade dos medicamentos, fazer visitas 

domiciliares e realizar trabalho profissional de enfermagem, em unidades 

ambulatoriais  ou  na  comunidade,  segundo  princípios  e técnicas  

inerentes  à  profissão;  

d) participação  nas  ações de  educação  e  saúde,  individualmente  ou  

em  grupos, tanto  nas  Unidades  de  Saúde  quanto  na  comunidade;  

e) participação  nas  ações  de  controle  social;   

f)  participar junto  à  equipe  de  saúde  de  capacitação  de  recursos 

humanos,   planejamento,   coordenando,   supervisionando a execução  

dos  serviços,  programas  ou  projetos  na  área de  enfermagem;  

g) participar nas  ações  que  visem  a implementação, efetivação e  

consolidação  dos princípios, normas e diretrizes do SUS e outras 

atividades previstas no padrão funcional da cada posto de trabalho, 



   

 

conforme regulamentação por ato do Superintendente  Municipal  de  

Saúde; 

h) realizar atividades na Zona Urbana e Zona Rural do Município; e 

i) executar outras atribuições afins e do Programa Saúde da Família. 

 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

a) avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, 

realizando testes musculares, funcionais, de amplitude de verificação de 

cinética a movimentação de pesquisa de reflexos, provas de esforço, da 

sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade dos 

órgãos afetados; 

b) planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, 

sequelas de acidentes vascular e cerebrais, poliomielite, meningite, 

encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, 

neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de 

meios físicos especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao 

mínimo as consequências dessas doenças; 

c) atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com 

prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e independente; 

d) ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos 

aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente 

em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios 

de postura e estimular a expansão respiratório e a circulação sanguínea; 

e) fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadoras de 

problemas psíquicos, treinando-os de forma sistemático para promover a 

descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 

f) supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar da fisioterapia, 

orientando-os na execução de tarefas, para possibilitar a execução correta 

de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; 

g) assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, 

preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da política 

de saúde; 

h) desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESFs no que diz 

respeito ao desenvolvimento infantil; 

i) realizar ações para prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo 

de vida dos indivíduos; 

j) acolher os usuários que requeiram cuidados da reabilitação realizando 

orientações, atendimento, acompanhamento de acordo com a 

necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESFs; 

k) desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; 

l) realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e 

acompanhamentos; 



   

 

m) desenvolver projetos e ações inter-setoriais, para a inclusão e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; 

n) acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos 

quando necessário; 

o) realizar grupos de mães de crianças com problemas neurológicos: 

práticas de cuidados com transferência, postura, estímulos e cuidados 

para o desenvolvimento da criança e orientações à mãe; 

p) atuar em creches: ergonomia avaliação postural, orientações posturais, 

adaptação de ambientes, educação em saúde cinesioterapia para o 

desenvolvimento psicomotor, estímulo à prática de atividade 

física; 

q) manter as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho e de 

meio ambiente; 

r) manter as normas de cordialidade, educação e respeito com colegas, 

subordinados e munícipes; 

s) atender pacientes, orientar pacientes e familiares, e promover 

campanhas educativas; 

t) executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conformo 

as necessidades do Município; 

u) executar outras atividades correlatas e afins. 

 

 

 

 

ODONTÓLOGO 

a) diagnosticar e trata de afecções da boca, dente e região maxilofacial, 

utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a 

saúde bucal; 

b) trabalho cirúrgico em odontologia, tomadas radiográficas e revelação; 

c) orientação para a saúde bucal; 

d) atendimento clínico, controle da lesão e reabilitação do usuário; 

e) exames clínicos e diagnósticos; 

f) participação na programação das atividades e seu controle, 

notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e 

auxilio participação nas ações de controle social; 

g) participação junto à equipe de saúde de capacitação de recursos 

humanos, planejamento, coordenação, supervisão e execução de 

serviços, programas ou projetos na área de odontologia; 

h) participação nas ações que visem à implementação, efetivação e 

consolidação dos princípios, normas e diretrizes do SUS entre outras 

finalidades e atividades previstas no padrão funcional de cada posto de 

trabalho, conforme ato de regulamentação do superior; 

i) realizar atividades na Zona Urbana e Zona Rural do Município;  

j) executar outras atribuições afins e do Programa Saúde Bucal. 

 

 Quando na área da psicologia da saúde: 



   

 

 

 

PSICOLOGO 

a) estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou 

problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas 

psicológicas apropriadas, para orientar -se no diagnóstico e 

tratamento; desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer 

os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; 

b) articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução 

de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; 

c)  atender   aos   pacientes   da   rede   municipal  de saúde, avaliando-

os   e empregando técnicas psicológicas adequadas, para tratamento 

terapêutico; 

d) prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares 

dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações 

resultantes de enfermidades;  e 

e) reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados 

psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico 

e tratamento de enfermidades. 

 

Quando na área da psicologia do trabalho: 

a) exercer  atividades  relacionadas  com  treinamento  de  pessoal  da  

Prefeitura,  participando  da elaboração, do acompanhamento e da 

avaliação de programas; participar  do  processo  de  seleção  de  pessoal,  

empregando  métodos  e  técnicas  da  psicologia aplicada ao trabalho; 

estudar  e  desenvolver  critérios  visando  à  realização  de  análise  

ocupacional,  estabelecendo  os requisitos mínimos de qualificação 

psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas classes 

pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura;  realizar  pesquisas  

nas  diversas  unidades  da  Prefeitura,  visando  à  identificação  das  

fontes  de dificuldades  no  ajustamento  e  demais  problemas  

psicológicos  existentes  no  trabalho,  propondo medidas preventivas e 

corretivas julgadas convenientes; 

b) estudar  e  propor  soluções  para  a  melhoria  de   condições  

ambientais,  materiais  e  locais  do trabalho; apresentar,  quando  

solicitado,  princípios  e  métodos  psicológicos  que  concorram  para  

maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu 

rendimento; assistir  ao  servidor  com  problemas  referentes  à  

readaptação  ou  reabilitação  profissional  por diminuição da capacidade 

de trabalho, inclusive orientando -o sobre suas relações empregatícias; 

receber e orientar os servidores recém- ingressos na Prefeitura, 

acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo 

de trabalho; e 

c) esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação 

trabalhista, normas e decisões da administração da Prefeitura. 



   

 

 

Quando na área da psicologia educacional: 

a)  aplicar técnicas  e  princípios  psicológicos  apropriados  ao 

desenvolvimento  intelectual,  social  e emocional do indivíduo, 

empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; proceder 

ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos 

casos de dificuldade escolar, familiar  ou  de  outra  natureza,  baseando 

-se  em  conhecimentos  sobre  a  psicologia  da personalidade e no 

psicodiagnóstico; estudar  sistemas  de  motivação  da  aprendizagem,  

métodos  novos  de  treinamento,  ensino  e avaliação, baseando -se no 

conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas 

das diferenças  individuais,  para  auxiliar  na  elaboração  de  

procedimentos  educacionais  diferenciados capazes de atender às 

necessidades individuais; 

b) analisar as características de indivíduos supra e infradotados, 

utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar 

programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas 

adequadas às diferentes qualidades de inteligência; participar de 

programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de 

sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura 

adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente auto -realização; 

c) identificar a existência de possíveis problemas na área da 

psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando   

e   interpretando   testes   e   outros   reativos   psicológicos, para 

aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades 

ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas;  

d)  prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e 

dos centros de educação municipais, auxiliando na solução de problemas 

de ordem psicológica surgidos com alunos. 

e) participar da elaboração dos projetos pedagógicos, planos e 

estratégias, a partir de conhecimentos em psicologia do desenvolvimento 

e aprendizagem, na perspectiva da promoção da aprendizagem de todos 

os alunos, com suas características peculiares; 

f) participar da elaboração de políticas públicas; 

g) contribuir com a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, 

juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito a inclusão de 

todas as crianças e adolescentes; 

h) orientar nos casos de dificuldades nos processos de escolarização; 

i) realizar avaliação psicológica a partir das necessidades específicas 

identificadas no processo educativo; 



   

 

j) orientar as equipes educacionais na promoção de ações que auxiliem na 

integração família, educando, escola e nas ações necessárias à superação 

de estigmas que comprometam o desempenho escolar dos educandos; 

k) propor e contribuir na formação continuada de professores e 

profissionais da educação, que se realiza nas atividades coletivas de cada 

escola, na perspectiva de constante reflexão sobre as práticas docentes; 

l) contribuir com programas e projetos desenvolvidos na escola; 

m) atuar nas ações e projetos de enfrentamento dos preconceitos e da 

violência na escola; 

n) propor articulação intersetorial no território, visando à integralidade de 

atendimento ao município, o apoio às unidades educacionais e o 

fortalecimento da Rede de Proteção Social; 

o) promover ações voltadas à escolarização do público alvo da educação 

especial; 

p) propor e participar de atividades formativas destinadas à comunidade 

escolar sobre temas relevantes da sua área de atuação; 

q) participar da elaboração de projetos de educação e orientação 

profissional; 

r) promover ações de acessibilidade; 

s) propor ações, juntamente com os professores, pedagogos, alunos e 

pais, funcionários técnico-administrativos e serviços gerais, e a sociedade 

de forma ampla, visando melhorias nas condições de ensino, considerando 

a estrutura física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a 

qualidade do ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o 

ensinar e o aprender. 

t) executar outras atividades correlatas e afins. 

 

Atribuições comuns a todas as áreas: 

a) elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  

pesquisas,  entrevistas,  fazendo observações   e   sugerindo   medidas   

para   implantação,   desenvolvimento   e   aperfeiçoamento   de 

atividades em sua área de atuação; participar das atividades 

administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; 

b)  participar  das  atividades  de  treinamento  e  aperfeiçoamento  de  

pessoal  técnico  e  auxiliar, realizando-as   em   serviço   ou   

ministrando   aulas   e   palestras,   a   fim   de   contribuir   para   o 

desenvolvimento qualitativo d os recursos humanos em sua área de 

atuação;  participar  de  grupos  de  trabalho  e/ou  reuniões  com  

unidades  da  Prefeitura  e  outras  entidades públicas   e   particulares,   

realizando   estudos,   emitindo   pareceres   ou   fazendo   exposições  

sobre situações  e/ou  problemas  identificados,  opinando,  oferecendo  

sugestões,  revisando  e  discutindo trabalhos técnico-científicos, para 



   

 

fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 

ao Município;  

c) avaliação e acompanhamento psicológico de pacientes e entrevista com 

familiares, reuniões de equipe para discussão de casos; estabelecer o 

processo de ajuda ao paciente em seu processo de restabelecimento físico 

e psíquico; registrar em prontuários guardados em arquivos; participar de 

reuniões, cursos e outros; manter-se atualizado em relação as tendências 

e inovações de sua área de atuação; executar outras atividades 

determinadas pelos superiores hierárquicos; contribuir com todas as 

ações de educação dirigidas a comunidade na promoção da saúde; e 

d) realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. 

 

 

 

 

PROFESSOR 

100/20 horas 

200/40 horas 

a) executar tarefas inerentes à área de Educação;  

b) participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-

Pedagógico do estabelecimento de ensino, construído de forma coletiva; 

c) elaborar seu Plano de Trabalho Docente, desenvolver as atividades de 

sala de aula, tendo em vista a apreensão crítica do conhecimento pelo 

aluno; 

d) promover o processo de recuperação concomitante de estudos e notas 

para os alunos, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e 

aprendizagem, no decorrer do período letivo; 

e) assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento 

discriminatório em decorrência de diferenças físicas, étnicas, de gênero e 

orientação sexual, de credo, ideologia, condição sócio-cultural, entre 

outras; 

f) viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno na 

escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as 

peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e aprendizagem; 

g) propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da 

cidadania; 

h) zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer 

irregularidade à equipe pedagógica; 

i) cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e 

horas-atividade estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 

j) comparecer ao estabelecimento de ensino nas horas de trabalho 

ordinárias que lhe forem atribuídas e nas extraordinárias, quando 

convocado; 



   

 

k) zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 

funcionários e famílias;  

l) manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da 

comunidade escolar; 

m) atender as crianças que lhes forem confiadas durante o expediente 

com carinho, dedicação e senso de responsabilidade; receber e entregar 

diariamente as crianças para pais ou responsáveis; 

n) planejar e preparar materiais para atividades recreativas como; jogos, 

brincadeiras livres e em grupos orientando as crianças para o 

companheirismo, liderança e interação social; 

o) cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

p) executar quando na Educação Infantil,  todas as atividades de educar 

e cuidar das crianças, inclusive em relação à sua higiene pessoal; 

q) desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins 

educacionais da escola e do centro de educação infantil e ao processo de 

ensino-aprendizagem; 

r) participar de atividades cívicas, sociais, culturais, recreativas e 

esportivas; 

s) participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais 

de reuniões de conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas 

e outras atividades da Unidade de Ensino que exijam decisões coletivas; 

t) participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, 

capacitações, cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos, 

ofertados ou não pelo Órgão Superior; 

u) acompanhar, orientar e avaliar estagiários; e zelar pela integridade 

física, higiênica, mental e moral do aluno; 

v) realizar atividades que envolvem o cuidar, o educar e o brincar em um 

processo de interação, considerando as especificidades de cada faixa 

etária; 

w) executar outras atribuições afins. 

 

 

6 - DAS INSCRIÇÕES E DOS TÍTULOS 

6.1. As Inscrições deverão ser feitas através do Site da Prefeitura Municipal de 

Mirador no www.mirador.pr.gov.br devendo anexar os títulos e documentos pessoais 

digitalizados de forma legível no momento da inscrição, no prazo descrito no ITEM 6.2. 

 

6.2. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO Nº. 001/2023. 

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


   

 

Etapas Data Horário / local 

Publicação do Edital 24/01/2023 Jornal Diário do Noroeste 

Impugnação do Edital  24/01/2023 

a 

27/01/2023 

até 11h00 através do e-mail: 

pss2023@mirador.pr.gov.br 

Publicação do Resultado e 

análise do Recurso do Edital 

28/01/2023 Jornal Diário do Noroeste 

Período de inscrição e anexar 

títulos e documentos 

30/01/2023 

a 

12/02/2023 

Das 08:00 hs do dia 

30/01/2023 até as 23:59 hs do 

dia 12/02/2023 no site 

www.mirador.pr.gov.br 

Publicação Resultado 

Preliminar da análise 

Curricular 

 16/02/2023 Jornal Diário do Noroeste 

Interposição de Recurso do 

resultado preliminar – prazo 

final 

16/02/2023 

a 

22/02/2023 

até 11h00 através do e-mail: 

pss2023@mirador.pr.gov.br 

Publicação do Resultado da 

análise do recurso contra o 

resultado preliminar  

24/02/2023 Jornal Diário do Noroeste 

Resultado Final 28/02/2023 Jornal Diário do Noroeste 

 

6.3. São requisitos para a inscrição: 

6.3.1. Ter nacionalidade brasileira; 

6.3.2. Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas; 

6.3.3. Ter formação de nível superior, para os Cargos oferecidos neste Edital;  

mailto:pss2023@mirador.pr.gov.br
http://www.mirador.pr.gov.br/
mailto:pss2023@mirador.pr.gov.br


   

 

6.3.4. Os títulos e documentos pessoais deverão ser anexados no ato da inscrição de 

forma legível, diretamente no site do Processo Seletivo; (a certificação da veracidade e 

autenticidade dos documentos serão atestados no ato da convocação do candidato, sob 

pena de desclassificação e responder pelo crime de falsidade). 

6.4. Não serão cobradas taxas aos candidatos. 

 

7. DA PROVA DE TÍTULOS 

7.1. A Apuração da pontuação dos Títulos dos candidatos inscritos será realizada nos dias 

13, 14 e 15 de fevereiro de 2023 no Auditório da Câmara Municipal de Mirador, pela 

Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, constituída e designada para este 

fim. 

7.2. No processo de avaliação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 

Nº. 001/2023, será utilizado critério de titulação. 

7.3. Para fins de avaliação a que se refere o item 7.1, o candidato no ato da inscrição 

anexará os títulos no site do Município. 

7.4. A prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na valoração de 

cursos realizados e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

7.5. Para o Cargo de Professor serão computados os títulos conforme tabela a seguir:  

 

Professor  

100/20 horas e 100/40 horas. 

 

 

ALÍNEA 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

DE TÍTULOS 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

(PONTOS) 

 

A 

Certificado de Pós 

Graduação (lato 

sensu)  

Na área 

pertencente à 

função pretendida 

com no mínimo e  

360 horas. 

02 15 30 

 

B 

Certificado de 

Mestrado na área 

pertencente à 

função pretendida 

01 30 30 



   

 

 

C 

 

Certificado de 

Cursos de 

capacitação com 

certificação 

especifico para a 

educação; 

Participação em 

eventos científicos 

(seminário, 

jornadas, 

Simpósios, 

congressos, 

Cursos BNCC etc.) 

com no mínimo de 

40 (quarenta) 

horas e data de 

emissão do 

certificado dentro 

dos últimos 05 

(cinco) anos. 

         04 

        

10 

 

 

40 

 

 

TOTAL DE PONTOS 

 

100 

 

7.6. Para os Cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Odontólogo e 

Psicólogo serão computados os títulos conforme tabela a seguir: 

 

Assistente Social, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Odontólogo e Psicólogo. 

 

 

ALÍNEA 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

DE TÍTULOS 

VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

MÁXIMO 

(PONTOS) 

 

A 

Certificado de Pós 

Graduação (lato 

sensu)  

Na área 

pertencente à 

função pretendida 

02 15 30 



   

 

com no mínimo e  

360 horas. 

 

B 

Certificado de 

Mestrado na área 

pertencente à 

função pretendida 

01 30 30 

 

C 

 

Certificado de 

Cursos de 

capacitação com 

certificação na 

área pertencente à 

função pretendida, 

com no mínimo de 

40 (quarenta) 

horas e data de 

emissão do 

certificado dentro 

dos últimos 05 

(cinco) anos. 

         04 

        

10 

 

 

40 

 

 

TOTAL DE PONTOS 

 

100 

 

7.7. Somente serão pontuados os documentos apresentados nos quais contém o início 

e o término do período, bem como a carga horária do curso. 

7.8. Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a 

entrega dos títulos e/ou após a data e o horário estipulados para sua entrega, neste 

Edital. 

7.9. Os títulos e documentos anexados ilegíveis ou faltando partes serão 

desconsiderados, não cabendo nova juntada após o termino do prazo de inscrição.  

7.10. Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os 

títulos na forma, no prazo e no local estipulados neste Edital.  

7.11. Não serão atribuídos pontos ao título exigido como requisito para inscrição no 

cargo/função a ser contratada. 

7.12. Caso tenha candidatos inscritos que não apresentem cursos realizados na esfera 

de atuação do cargo a ser contratada, para fins de avaliação serão utilizados os critérios 

de desempate constantes do Item 8 deste Edital para fins de classificação. 



   

 

7.13. Se comprovada a emissão de declaração falsa, o candidato selecionado poderá a 

qualquer tempo ter seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, 

sendo responsabilizado civil e criminalmente.  

7.14. A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada no órgão oficial do 

Município, Jornal Diário do Noroeste no endereço eletrônico 

(www.diariodonoreste.com.br), no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Mirador no endereço eletrônico (www.mirador.pr.gov.br), e no mural da Prefeitura 

Municipal de Mirador. 

 

8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1. No caso de empate na classificação final, serão aplicados, por ordem, os seguintes 

critérios de desempate: 

a) o de maior idade; 

b) sorteio. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Serão admitidos recursos quanto: 

a) ao presente edital; 

b) ao indeferimento de inscrição ou classificação dos candidatos. 

9.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Processo Seletivo 

Simplificado, poderá interpor recurso, mediante requerimento individual, desde que:  

a) recursos contra o edital sejam dirigidos ao Prefeito Municipal e os demais recursos 

dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado; 
b) constem obrigatoriamente no requerimento do recurso, nome completo do candidato, 

número da inscrição, cargo para a qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos 
motivos;  

c) o referido recurso deverá ser devidamente firmado pelo candidato; 
d) seja digitalmente apresentado; 

9.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for 

apresentado fora das especificações aqui definidas e fora do prazo estabelecido no item 

6.2. do cronograma de execução do processo seletivo simplificado nº. 001/2023. 

9.4. Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.  

9.5. Os recursos deverão ser interpostos através do e-mail: 

pss2023@mirador.pr.gov.br;  

 

10. DO RESULTADO FINAL 

10.1. O resultado final com a classificação dos candidatos será divulgado no primeiro 

dia útil após a divulgação do julgamento dos recursos, se houver. 

 

http://www.diariodonoreste.com.br/
http://www.mirador.pr.gov.br/
mailto:pss2023@mirador.pr.gov.br


   

 

11. DA CHAMADA 

11.1. A chamada dos aprovados para a contratação será efetuada após a homologação 

do resultado final, de acordo com a classificação e necessidade do Município, através da 

Divisão de Recursos Humanos do Município de Mirador - Paraná. 

11.2. O candidato deverá no ato da apresentação, apresentar os documentos originais 

e/ou autenticados para fim de certificação da autenticidade dos documentos anexados 

no ato da inscrição; 

11.3. O não comparecimento do candidato classificado, no momento da chamada, 

implicará na sua desclassificação. 

11.4. A desistência do candidato no momento da chamada, pela ordem de classificação, 

será documentada na Divisão de Recursos Humanos e assinada pelo candidato 

desistente. 

11.5. O candidato que se fizer representar por procuração deverá apresentar 

instrumento procuratório específico (cópia autenticada e com reconhecimento de firma).  

 

12. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

12.1. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar 02 (duas) fotos 3x4, 

recentes e cópia dos seguintes documentos: 

I – Carteira de identidade. 

II – CPF; 

III - PIS/PASEP; 

IV – Título de eleitor, com comprovante de votação nas últimas eleições; 

V – Carteira profissional (para comprovação do número, série, data da expedição e 

emprego); 

VI – Certidão do registro civil (nascimento ou casamento); 

VII – Atestado de saúde fornecido por médico do trabalho, para comprovar aptidão física 

e mental para o emprego; 

VIII – Comprovante de quitação com o serviço militar (se homem); 

IX - Certidão de nascimento dos filhos com até 14 anos de idade e cópia do Cartão do 

CPF do(s) filho(s) dependentes; 

X – Carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) de idade. 

XI - Certidão negativa para fins civis – emitida pelo Cartório Criminal da Comarca de 

onde reside; 

XII – Declaração de bens e valores com firma reconhecida. OBS: Caso não possua bens 

em seu nome apresentar declaração atestando a não existência de bens e valores em 

seu nome, também com firma reconhecida;  

XIII – Cópia de Certificado de Conclusão de Curso e/ou Cópia do Diploma;     

XIV – Declaração de que não foi demitido por justa causa; 



   

 

XV - Comprovante de imunização SARS COVID19;    

XVI – Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo Público também 

com firma reconhecida; 

XVII - Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última 

anuidade e/ou Certidão de quitação com as demais obrigações legais do órgão 

fiscalizador do exercício profissional quando for requisito do cargo; 

XVIII - Comprovante de abertura de conta bancária ou cópia do cartão com a numeração 

da conta e agência, no Banco do Brasil, que administra a folha de salários;  

XIX - Cópia do Cartão do CPF do cônjuge, se for casado ou companheiro(a) que viva há 

mais de 05 (cinco) anos; 

12.2. Caso ocupe cargo em outro Órgão Público, deverá apresentar também Certidão 

expedida pelo órgão Empregador contendo; O CARGO OCUPADO, A CARGA 

HORARIA, O VINCULO JURIDICO DO CARGO, DIAS E HORARIOS, EM QUE 

EXERCE SUAS FUNÇÕES.    

12.3. Fica vedada a contratação de gestante, considerando a natureza contratual 

imediata e da necessidade temporária de excepcional interesse público. A candidata 

classificada que apresentar-se em estado gestacional, ao ser convocada para assumir a 

vaga temporária será reclassificada tendo seu nome deslocado para o final de lista uma 

única vez. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

13.1. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial do 

Processo Seletivo Simplificado e Assessoria Jurídica do Município; 

13.2. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste 

Edital. 

13.3. A classificação neste processo simplificado não implica em chamada obrigatória, a 

qual poderá, no entanto, ocorrer dentro do prazo de validade do presente processo, de 

acordo com as necessidades da Administração Municipal. 

13.4. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado é de 1 (um) ano, contado 

a partir da data de publicação da classificação final, podendo ser prorrogado pelo mesmo 

período no interesse da Administração Pública. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE; 

 

Gabinete do Prefeito, em 23 de janeiro de 2023. 

 
Fabiano Marcos da Silva Travain 

Prefeito Municipal 
CPF: 052.989.279-04 


