PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO I – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 Médico
Requisitos: Instrução Curso Superior Completo, e registro no respectivo Conselho Federal
da categoria profissional.
Atribuições: Prestar atendimento médico e ambulatorial examinando pacientes, solicitando
e interpretando exames, prescrevendo, orientando e acompanhando a evolução, registrando
a consulta em documento próprio e encaminhando a outros centros quando necessário;
Executar atividades médico-sanitárias, exercendo atividades clínica, procedendo cirurgias de
pequeno, médio e grande porte, e laboratoriais, dentro das especialidades básicas do modelo
assistencial, conforme sua área de atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção,
prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de equipe multidisciplinar e
multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde da área, analisando dados de saúde
da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas;
Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas,
participando de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar
assistência integral do indivíduo; Participar na elaboração e ou adequação de programas,
normas e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde,
orientar a equipe de técnicos e assistentes na atividade delegadas; Realizar exames em
peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos de causa-mortis, assinar as
respectivos atestados de óbitos; Coordenar, orientar e supervisionar as ações de saúde das
unidades do município e bem assim de programas específicos de saúde quando designado
para tal. Acatar as escalas de plantões apresentadas por seu superior.
CARGO: 102 Professor de Educação Básica Intérprete de Libras
Requisitos: Superior Completo, compreendendo: magistério com Licenciatura na área de
Educação e Pós-graduação na função Educação Especial: Área de Surdes-libras e curso de
aperfeiçoamento específico na área de libras ou Pedagogia com Pós-graduação na função
Educação Especial: Área de Surdes-libras curso de aperfeiçoamento específico na área de
libras.
Atribuições: Assumir compromisso com sua própria formação participando de reuniões,
grupos de estudos, de cursos, de palestras, de conferências e seminários, que constituem o
Programa de Formação Continuada oferecido pela Rede Municipal de Ensino,
compreendendo como um direito e exigência no exercício de sua profissão. Exercer o seu
papel de educador com ética e competência mantendo uma postura coerente com sua
responsabilidade como formador de opinião. O professor tem como encargo compreender
que a educação é um aprender contínuo e, que o foco de seu trabalho é o processo de ensino/
aprendizagem, considerando a diversidade de seus alunos, respeitando suas diferenças e
fazendo delas um elemento agregador do conhecimento e não excludente do processo. Deve
ter propostas claras sobre o que, como e quando ensinar e avaliar, a fim de facilitar o
planejamento de atividades de ensino para que a aprendizagem aconteça de maneira
coerente com os objetivos propostos. Dessa forma, o professor elabora o plano de trabalho e
organiza sua intervenção propondo situações de ensino/aprendizagem de forma a
desenvolver as capacidades cognitivas dos alunos. As principais condições para o bom
desempenho do trabalho do professor são: a capacidade de entender as mudanças, de
identificar os problemas e as condições delas decorrentes, de apontar alternativas
educacionais que concorram para uma educação voltada para a constituição da cidadania.
Mediar situações de comunicação entre surdos e demais membros da comunidade escolar;
Viabilizar a interação e a participação efetiva do aluno nas diferentes situações de
aprendizagem e interação no contexto escolar; Informar à comunidade escolar sobre as
formas mais adequadas de comunicação com os alunos surdos; Interpretar, de forma
fidedigna, as informações e conhecimentos veiculados em sala de aula e nas demais
atividades curriculares desenvolvidas no contexto escolar; Dar oportunidade à expressão dos
alunos surdos por meio da tradução, de forma fidedigna, de suas opiniões e reflexões; Ter
conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e temas a serem trabalhados pelo professor,
evitando a improvisação e proporcionando maior qualidade nas informações transmitidas; Ter
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um relacionamento amistoso com o professor regente de turma, oferecendo informações
adequadas sobre a importância da interação deste com os alunos surdos; Sugerir aos
docentes a adoção das estratégias metodológicas visuais mais adequadas ao favorecimento
da aprendizagem dos alunos surdos; Cumprir integralmente a carga horária designada (20
horas), de modo a oferecer apoio especializado aos alunos surdos em todas as disciplinas
previstas na matriz curricular semanal para a série em questão enquanto houver essa
demanda; Participar das atividades pedagógicas que envolvem o coletivo da escola: reuniões
pedagógicas, conselhos de classe, atividades festivas, entre outros, fazendo as mediações
de comunicação necessárias para alunos e/ou profissionais surdos; Submeter-se, assim
como os demais profissionais, aos direitos e deveres previstos no regimento da escola;
Cumprir o Código de Ética, que regulamenta a prática da interpretação/tradução em Libras,
emitido pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - FENEIS, o qual deve
ser de conhecimento da equipe técnico-pedagógica do Estabelecimento de Ensino. Não
havendo demanda de alunos com necessidades especiais na área de Surdez-libras, este
profissional passará a atuar como professor regente em turmas de Educação Básica.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: 201 Auxiliar de Saúde Bucal
Requisitos: Instrução Ensino Médio Completo.
Atribuições: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico
quando for o caso; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os
profissionais nas intervenções clínicas; manipular materiais de uso odontológico; selecionar
moldeiras e preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza,
assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do
ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos
e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos
ambientais e sanitários; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 Operador de Máquinas Rodoviárias
Requisitos: Instrução Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação Categoria
C.
Atribuições: Operar as seguintes máquinas: micro trator, máquina demarcadora de faixas,
micro rolo compactador, trator agrícola, rolo compactador vibratório, pá carregadeira,
motoniveladora, trator de esteiras, retroescavadeira hidráulica e moto scraper; limpar,
lubrificar e ajustar as maquinas e seus implementos, de acordo com as instruções de
manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, e após executados, efetuar os testes
necessários; Observar as medidas de segurança ao operar e estacionar os equipamentos e
máquinas; Anotar segundo as normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos
realizados, consumo de combustíveis, consertos e outras ocorrências.

