
GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  º  0 1 / 2 0 1 2  –  D O S  C A R G O S

Cargo: 101 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MASCULINO

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito anos) e ser alfabetizado.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, 
limpeza do local que seja determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros 
que estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros. Executar os  
serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a estética e 
apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, prestando as informações solicitadas 
com educação, encaminhando para quem possa melhor atendê-lo.  Executar serviços de limpeza urbana, conforme 
determinação superior, zelando pelo bem público, reparando os utensílios sempre que estes venham a necessitar de 
reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores. Carregar e descarregar veículos em geral, transportar 
mercadorias  e  materiais  de  construção,  bem  como  todos  os  demais  serviços  braçais  que  sejam  necessários  e 
determinados sua execução por superior. Fazer mudanças; proceder a abertura de valas; proceder a limpeza de fossas 
e bueiros; efetuar serviços de capina em geral,. Coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios  
municipais; recolher o lixo a domicilio com os equipamentos disponíveis; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e 
pavimentação em geral; auxiliar no recebimento entrega pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de  
abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos rodoviários; manejar instrumentos e ferramentas 
agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim; auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas; executar faxinas em 
geral  nos bens públicos;  responsabilizar-se pela  manutenção e conservação do  equipamento utilizado;  proceder  a  
apreensão de animais soltos nas vias públicos e outras tarefas correlatas; exercer serviços de vigia e guarda de bens 
públicos e tarefas correlatas;  controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua 
vigilância. Verificando quando necessário, as autorizações do ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de  
acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente; investir quaisquer condições anormais  
que  tenha  observado,  responder  as  chamadas telefônicas  e  anotar  recados;  levar  ao  imediato  conhecimento  das 
autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício 
de suas funções; exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores..

Cargo: 102 – COLETOR DE LIXO

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e saber ler e escrever.

Atividades relacionadas ao cargo: Coletar lixo de características doméstica, embalado em sacos plásticos ou em 
tambores, depositando na caçamba do caminhão coletor; manusear e acoplar “container” no caminhão coletor, para 
recolhimento do lixo da área central da cidade; coletar resíduos de materiais recicláveis em diversos pontos da cidade e,  
desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Cargo: 103 – JARDINEIRO

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e saber ler e escrever.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar  trabalhos de jardinagem e horticultura  simples em praças,  parques, 
jardins e demais logradouros públicos;  preparar canteiros e sementeiras de flores e hortaliças,  árvores,  arbustos e  
outras plantas ornamentais em jardins, hortas, praças, parques e demais logradouros públicos; realizar atividades de 
plantio e replantio de sementes e mudas, bem como serviços de adubagem e irrigação entre outros; manter os parques 
e  jardins  livres  de  ervas  daninhas,  pragas  e  moléstias,  em  bom  estado  de  conservação  e  limpeza;  podar,  sob  
supervisão, árvores e arbustos; pulverizar defensivos agrícolas, observando as instruções predeterminadas; requisitar o 
material necessário à execução dos trabalhos; zelar pela conservação do instrumental de trabalho; participar de censos 
e recadastramento imobiliário e, executar outras atribuições afins.

Cargo: 104 – OPERADOR DE MOTOSSERRA

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e saber ler e escrever.

Atividades relacionadas ao cargo: Atuar em poda e remoção de árvores dentro de áreas urbanas para desobstrução 
de vias públicas e poda de árvores plantadas em parques e jardins; partir em pedaços, as árvores que estão obstruindo 
a passagem de veículos e  de pessoas;  conduzir  e manobrar  a motosserra,  acionando o motor  e  manipulando os 
comandos,  para  realizar  os  cortes  desejados;  zelar  pela  boa  qualidade  do serviço,  controlando  o  andamento  das  
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; praticar medidas de segurança 
recomendadas para a  operação da motosserra,  a fim de evitar  possíveis  acidentes;  limpar e lubrificar  a máquina, 
seguindo as instruções de manutenção do fabricante; fazer pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas,  
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para assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva 
da  máquina  e  seus  implementos  e,  após  executados,  efetuar  os  testes  necessários;  anotar,  segundo  normas 
estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia e,  
executar outras atribuições afins.

Cargo: 105 – PEDREIRO

Requisito:  Idade mínima de 18 (dezoito  anos),  ser  alfabetizado e possuir  conhecimentos necessários para o bom 
desenvolvimento de suas tarefas.

Atividades relacionadas ao cargo: Realizar atividades de construção ou reforma de prédios públicos, vias públicas, de 
praças e jardins, executar tarefas de assentamento de meio-fios, sarjeta e tubulação de concretos, e outras tarefas afins  
que  lhe  forem  atribuídas;  realizar  atividades  especializadas  de  execução,  manutenção  e  recuperação  de  prédios 
públicos, de patrimônio turístico, sem lhes dar a perder e suas estruturas artísticas, ou sua originalidade e outros bens 
públicos, utilizando ferramentas e materiais apropriados; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do 
serviço e orientação superior.

Cargo: 106 – VARREDOR DE RUA

Requisito:  Idade mínima de 18 (dezoito  anos),  ser  alfabetizado e possuir  conhecimentos necessários para o bom 
desenvolvimento de suas tarefas.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Conservam  a  limpeza  de  logradouros  públicos  bem como  praças  e  prédios 
públicos, por meio de coleta, varrições, capinam manual, lavagens, pintura de guias, limpam recintos e acessórios dos 
mesmos.  Atendem  transeuntes,  visitantes  e  moradores,  prestando-lhes  informações.  Zelam  pela  segurança  do 
patrimônio  e  das  pessoas,  solicitando  meios  e  tomando  providências  para  a  realização  dos  serviços.  Utilizando 
vassoura, vassourão, pá e carrinho para coleta de lixo. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Cargo: 107 – VIGIA

Requisito:  Idade mínima de 18 (dezoito  anos),  ser  alfabetizado e possuir  conhecimentos necessários para o bom 
desenvolvimento de suas tarefas.

Atividades relacionadas ao cargo: Executar trabalhos externos, desde que não exijam especialização, limpeza do 
local que seja determinado, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos,  
prestar serviços de apoio na conservação do bem público e outros. Executar os serviços que sejam determinados pelos 
superiores, responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Exercer serviços de vigia e 
guarda de bens públicos e tarefas correlatas; exercer vigilância em locais previamente determinados, realizar ronda de 
inspeção em intervalos fixados, adotando providencias tendentes a evitar roubo, incêndios, danificações nos edifícios, 
praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc. Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de  
acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se s portas e janelas e 
demais  vias  de  acesso,  estão  devidamente  fechadas  quando  do  encerramento  do  expediente.  Investir  quaisquer 
condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato 
conhecimento  das  autoridades  competentes  qualquer  irregularidade  verificada.  Acompanhar  funcionários,  quando 
necessário, no exercício de suas funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.

Cargo: 108 – MOTORISTA

Requisito: Ensino Fundamental, possuir CNH categoria “D” e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento 
de suas tarefas, especialmente na condução de veículos.

Atividades relacionadas ao cargo: Dirigir e conservar veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e em 
viagens estaduais e/ou interestaduais, com a finalidade de transportar pessoas, equipamentos e materiais diversos.

Cargo: 201 – FISCAL DE OBRAS

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir 2º grau completo, com conhecimento na área de informática.

Atividades relacionadas ao cargo: Orientar e fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e de Posturas Municipais, 
fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares e as posturas  
municipais. Orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação básica Municipal, com referencia a edificações públicas e 
particulares; levantar obras particulares em construção sem o devido Alvará expedido pela prefeitura, comunicando ao 
setor  competente  para  lançamento  dos  tributos;  Auxiliar  o  departamento  de  tributação  na atualização  do  cadastro 
imobiliário;  efetuar vistorias nas obras em construção, observando a execução do projeto aprovado pelo Município;  
Expedir laudo de vistoria para fins de concessão de Habites; proceder à fiscalização do cumprimento do Código de 
Posturas municipal, informando tarefas afins e de interesse da municipalidade.

Cargo: 202 – OPERADOR DE PABX

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir Ensino Médio Completo.

Atividades relacionadas ao cargo: Operar em mesa telefônica de transmissão de chamadas locais e interurbanas. 

Página 2 de 4.



Atender  as  chamadas internas  e  externas  com encaminhamento  das  ligações para  os  ramais  solicitados.  Prestar  
informações ao pólo interno e externo com atenção e cordialidade e outras atividades similares. Excelente comunicação 
verbal. Habilidade de saber ouvir. Saber lidar com público. Boa habilidade em computadores para entrar com dados e  
consultar informações. Deve entender bem os produtos ou serviços da empresa de modo a fornecer um bom serviço ao  
público. Boas maneiras ao usar telefone. Saber ficar calmo e paciente quando trabalhando sob pressão. Saber trabalhar 
em equipe. Voz clara e boa audição. Permanecer sentado por longos períodos de tempo.

Cargo: 203 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos, possuir Ensino Médio e experiência na função.

Atividades relacionadas ao cargo: Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos 
ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização; informar os trabalhadores  
sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; analisar  os métodos e os 
processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a  
presença de agentes ambientais  agressivos ao trabalhador,  propondo sua eliminação ou seu controle;  executar  os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as estratégias 
utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador; executar  
programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com 
a  participação  dos  trabalhadores,  acompanhando  e  avaliando  seus  resultados,  bem  como  sugerindo  constante 
atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; promover debates, encontros, campanhas, 
seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo  
de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando 
evitar  acidentes  do trabalho,  doenças profissionais  e  do  trabalho;  Executar  as  normas de  segurança  referentes  a  
projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de  
segurança  e  higiene  do  trabalho,  inclusive  por  terceiros;  encaminhar  aos  setores  e  áreas  competentes  normas, 
regulamentos,  documentação,  dados  estatísticos,  resultados  de  análises  e  avaliações,  materiais  de  apoio  técnico,  
educacional  e  outros  de  divulgação  para  conhecimento  e  auto-desenvolvimento  do  trabalhador;  indicar,  solicitar  e 
inspecionar  equipamentos  de  proteção  contra  incêndio,  recursos  audiovisuais  e  didáticos  e  outros  materiais 
considerados indispensáveis,  de acordo com a legislação vigente,  dentro das qualidades e especificações técnicas 
recomendadas,  avaliando  seu  desempenho;  cooperar  com as  atividades do  meio  ambiente,  orientando  quanto  ao 
tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para  
a vida;  orientar  as atividades desenvolvidas por  empresas contratadas,  quanto aos procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; executar as atividades 
ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e 
institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a 
melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores; levantar e estudar 
os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade 
destes para ajustes das ações prevencionistas,  normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica,  que 
permitam a proteção coletiva e individual; articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, 
fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de  
medidas de prevenção a nível de pessoal; informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, 
perigosas  e  penosas  existentes  na  empresa,  seus  riscos  específicos,  bem  como  as  medidas  e  alternativas  de 
eliminação ou neutralização dos mesmos; avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que 
subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; articular-se e colaborar com 
os órgãos e entidades ligados a prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; participar de 
seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercambio e o aperfeiçoamento profissional.

Cargo: 301 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir Ensino Pós Médio ou Profissionalizante.

Atividades relacionadas ao cargo: Prestar  assistência de enfermagem segura,  humanizada e individualizada aos 
clientes, sob supervisão  do enfermeiro, bem como colaborar nas atividade de ensino e pesquisa desenvolvida; Auxiliar 
o superior na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no 
controle  sistemático  de  infecção  hospitalar;  Preparar  clientes  para  consultas  e  exames,  orientando-os  sobre  as 
condições de realização dos mesmos; Colher ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, 
segundo  orientação;  Realizar  exames  de  eletrodiagnóstico  e  registrar  os  eletrocardiogramas  efetuados,  segundo 
instruções  médicas  ou  de  enfermagem;  Orientar  e  auxiliar  clientes,  prestando  informações  relativas  a  higiene,  
alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as 
condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; Preparar  e administrar medicações por via 
oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão 
do enfermeiro; Cumprir prescrição de assistência médica e de enfermagem; Realizara movimentação e o transporte de  
clientes de maneira segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar controles e registros das 
atividades do setor e outros que se fizerem necessário, para a realização de relatórios e controle estatísticos; Circular e 
instrumentar  em salas cirúrgicas e  obstétricas,  preparando-as conforme o necessário;  Efetuar  o  controle  diário  do 
material  utilizado,  bem como requisitar,  conforme  as  normas da  instituição,  o  material  necessário  à  prestação  da  
assistência à  saúde do cliente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; Manter 
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicado ao superior eventuais 
problemas; Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu 
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armazenamento e distribuição; Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados  
ou desgastados; Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno, bem como a coleta no lactário 
ou domicilio; Auxiliar na preparação do corpo após óbito; Participar do programa de treinamento quando convocado;  
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática e; Executar  
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.

Cargo: 401 – ARQUITETO

Requisito: Idade mínima de 21 (vinte e um) anos, possuir 3º grau completo (nível Superior) com registro no Órgão de  
Classe, possuir  Curso para análise e elaboração  de Projetos da ANVISA e ser cadastrado no CAU- Conselho de 
Arquitetos e Urbanistas do Paraná.

Atividades relacionadas ao cargo: Atendimento ao público; vistoria em obras públicas e privadas; responsabilidade 
fiscal; liberação de documentos referente ao Departamento de Obras, Viação e Serviços Urbanos; projetar e executar 
obras  de  interesse  social;  projetar  e  executar  obras  públicas;  análise  de  protos  públicos  e  privados  (residencial,  
comercial e industrial); análise de projetos perante a vigilância sanitária; gerenciamento de documentação para licitação 
de obras públicas; projetar loteamentos de interesse social; análise e aprovação de diretrizes; análise a provação de 
projeto  geométrico,  paisagístico,  sinalização,  pavimentação,  galerias e  esgoto,  iluminação e distribuição de água e 
providenciar documentação para órgãos intermediários de recursos para obras públicas.

Cargo: 402 – MÉDICO PEDIATRA

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir 3º grau completo (nível superior), com registro no órgão de 
classe, com conhecimento na área da informática.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Atividade  de  natureza  especializada,  envolvendo  a  prestação  de  assistência 
médica à população em geral. Realização de exames médicos clínicos, diagnósticos, cirurgia e assistência em geral.  
Estudos, elaboração, planejamento, proposição e implantação de medidas de Saúde Pública e medicina preventiva.

Cargo: 403 – MÉDICO PLANTONISTA DIURNO

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir 3º grau completo (nível superior), com registro no órgão de 
classe, com conhecimento na área da informática.

Atividades relacionadas ao cargo: Prestar  atendimento e  realizar  avaliação clínica  em pacientes,  que utilizam o 
sistema de saúde pública municipal e instituições educacionais, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos ou 
tratamentos adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, promovendo a saúde e o bem estar  
do paciente.

Cargo: 404 – MÉDICO PLANTONISTA NOTURNO

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir 3º grau completo (nível superior), com registro no órgão de 
classe, com conhecimento na área da informática.

Atividades relacionadas ao cargo: Prestar  atendimento e  realizar  avaliação clínica  em pacientes,  que utilizam o 
sistema de saúde pública municipal e instituições educacionais, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos ou 
tratamentos adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, promovendo a saúde e o bem estar  
do paciente.

Cargo: 405 – MÉDICO RADIOLOGISTA

Requisito: Idade mínima de 18 (dezoito) anos e possuir Ensino superior em medicina com certificado em radiologia.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Responder  pelos  procedimentos  radiológicos,  levando  em  consideração  os 
princípios e requisitos de proteção radiológica estabelecidos pela Portaria nº 453, de 01 de Junho de 1998; estabelecer  
procedimentos seguros de operação dos equipamentos e assegurar que os operadores sejam instruídos pelos mesmos;  
assegurar  que nos  procedimentos  sejam utilizados as  técnicas  e  os  equipamentos  adequados;  zelar  para  que  as  
exposições de pacientes sejam as mínimas necessárias para atingir o objetivo do procedimento radiológico requisitado, 
levando em conta os padrões aceitáveis de qualidade de imagem e as restrições conferidas pelos níveis de referência 
de radiodiagnóstico;  orientar  e  supervisionar  atividades da equipe  no que se  refere às  técnicas de procedimentos  
radiológicos;  assinar  o termo de responsabilidade técnica perante as autoridades competentes,  assumindo as suas 
responsabilidades de acordo com a Portaria 453, de 01 de Junho de 1998; responder pelas atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria 453, de 01 de Junho de 1998.
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