
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ESTADO DO PARANÁ

P R I M E I R O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã OP R I M E I R O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O
C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NC O N C U R S O  P Ú B L I C O  N ºº  0 0 1 / 2 0 1 4 0 0 1 / 2 0 1 4

O Prefeito Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições  
estipuladas  neste  Edital,  e  demais  disposições  atinentes  à  matéria,  TORNA PÚBLICA o  PRIMEIRO  TERMO  DE 
RETIFICAÇÃO do Concurso Público nº 001/2014, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica SUPMIMIDO no ANEXO II do Edital de Concurso Público nº 001/2014 – dos Conteúdos Programáticos, a  
Área de Conhecimento “Matemática”.

Art. 2º Fica ACRESCIDO no ANEXO II do Edital de Concurso Público nº 001/2014 – dos Conteúdos Programáticos, na 
última tabela, as Áreas de Conhecimento “Língua Portuguesa” e “Raciocínio Lógico e Matemático”. Fica ACRESCIDO 
também o complemento do título da mesma tabela. A Tabela passa a redigir o seguinte texto/conteúdo:

Onde se Lê: “COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR”;

Leia-se: “COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, EXCETO CARGO DE PROFESSOR”;

COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, EXCETO CARGO DE PROFESSOR

LÍNGUA PORTUGUESA:   Linguagem Escrita:  Morfologia,  Vocabulário;  Ortografia;  Pontuação; Sílabas;  Acentuação 

gráfica,  crase,  Classes  gramaticais;  Conjugação  de  verbos  usuais;  Regência;  Concordância  Verbal  e  Nominal, 

Semântica, Classe, Estrutura e Formação de Palavras.   Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de 

pensamento,  Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto,  Significação das Palavras,  Sintaxe,  Análise Sintática; 

Emprego de  pronomes;  Formas  de  tratamento;  Interpretação  de  textos;  Versificação.  Português Erudito,  Uso  dos 

Porquês.  Fonética  e  Fonologia.  Literatura  Brasileira:  suas  escolas,  seus  escritores  e  suas  obras.  Funções  da 

Linguagem.

RACIOCÍNIO  LÓGICO  E  MATEMÁTICO:  Resolução  de  problemas  envolvendo  frações,  conjuntos,  porcentagens, 

sequências  (com  números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos, 

equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Art. 3º Fica RETIFICADO no ANEXO I do Edital de Concurso Público nº 001/2014 – dos Requisitos e Atribuições dos 
Cargos, as Tabelas referentes aos cargos 301 – Técnico em Segurança do Trabalho e 402 – Fiscal de Meio Ambiente, 
passando as Tabelas a redigir os seguintes conteúdos:

CARGO 301: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisitos: Ensino Médio Completo e Formação Técnica em Segurança do Trabalho e registro no órgão fiscalizador.

Atividades Relacionadas ao Cargo: Participar da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no 

trabalho (sst).  Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área. Identificar variáveis de controle de doenças, 

acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho. 

Participa de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação. Participar da adoção de tecnologias e processos 

de trabalho. Gerenciar documentação de sst.  Investigar e analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e 

controle.  Fornecer  pareceres sobre gratificações de risco  concernentes  a  periculosidade e insalubridade  segundo a 

legislação vigente. Planejar a política de saúde e segurança do trabalho; Identificar a política administrativa da entidade 

pública;  Diagnosticar condições gerais da área de sst; Analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho e 

comparar a situação atual da legislação; Avaliar e comparar os referenciais legais do procedimento a ser implantado para 
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avaliar  o impacto econômico da implantação da política  da segurança do trabalho adotada pelo município; Desenvolver  

sistema de  gestão  de sst;  Negociar  a  aplicabilidade  da  política  de  segurança  do trabalho;  Participar  de reforma e 

elaboração  de  normas  regulamentadoras;  Elaborar  manual  do  sistema  de  gestão  de  sst;  Elaborar  normas  de 

procedimentos técnicos e administrativos; Documentar procedimentos e normas de sistemas de segurança; Controlar 

atualização de documentos, normas e legislações; Revisar documentação de sst; Atualizar registros, organizar bancos de 

dados, alimentar rede de informações; Avaliar o ambiente de trabalho, interpretando indicadores de eficiência e eficácia 

dos programas implantados; Validar indicadores de eficiência e eficácia; Avaliar as atividades da organização versus os 

programas oficiais de sst e outros; Adequar a política de sst às disposições legais;  Adotar metodologia de pesquisas 

quantitativas e qualitativas; Verificar o nível de atendimento e perspectivas de avanço; Verificar implementação de ações 

preventivas e corretivas, avaliando o desempenho do sistema, estabelecendo mecanismos de intervenção, participando 

de  ações  emergenciais;  Analisar  a  aplicação  de  tecnologia,  avaliando  o  impacto  da  adoção  e  estabelecendo 

procedimentos seguros e saudáveis, através de um relatório anual onde será avaliada a adequação das escolas, unidades 

de  saúde  demais  órgãos,  às  normas  vigentes  de  segurança  do  trabalho;  Avaliar  impacto  da  adoção;  Estabelecer 

procedimentos seguros e saudáveis através de um relatório anual onde será avaliado a adequação das escolas,unidades 

de saúde,e demais órgãos as normas vigentes de segurança do trabalho; Emitir parecer sobre equipamentos, máquinas e 

processos  relacionados  com  o  ambiente  de  trabalho;  Elaborar  o  PPP,  quando  solicitado,  para  fins  de  pedido  de 

aposentadorias especiais; Prestar assistência na elaboração e na execução de procedimentos administrativos, inerentes 

ao setor de atuação; Orientar e promover a tramitação de procedimentos administrativos, levantando dados,  atualizando 

quadros demonstrativos,  tabelas e gráficos,  ajustamento e porcentagens e outros efeitos comparativos; Inspecionar 

locais  de  trabalho,  instalações  e  equipamentos,  avaliando  as  condições  de  segurança  nos  locais  de  serviços  e 

equipamentos, a fim de eliminar e minimizar riscos e causas de acidente; Instruir os servidores sobre as normas de 

segurança, combate a incêndio e demais medidas de prevenção de acidentes, ministrando nas áreas de segurança de 

trabalho em programas do Município;  Investigar  e  analisar  acidentes de trabalho envolvendo servidores municipais, 

identificando as causas e tomando as medidas cabíveis, realizando medições de agentes físicos, químicos e biológicos 

agressivos à saúde do servidor, propondo medidas corretivas; Acompanhar e coordenar as reuniões da CIPA da AGESEL; 

Orientar,  vistoriar  e  fiscalizar  o  uso  correto  de  EPI  e/ou  EPC;  Elaborar  o  PPRA e  mapear  os  riscos  de  acidente,  

investigando e propondo as medidas preventivas e corretivas; Avaliar as centrais de GLP e inflamáveis;  Desempenhar 

outras atividades correlatas.

CARGO 402: FISCAL DE MEIO AMBIENTE

Requisitos: Bacharelado em Engenharia Ambiental, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Biologia e Agronomia com registro 

nos respectivos Órgãos de Classe.

Atividades Relacionadas ao Cargo: Desenvolver  ações relativas à proteção do meio ambiente e uso racional  dos 

recursos  naturais.  Planejar,  gerir  e  desenvolver  atividades  relacionadas  com  a  fiscalização  ambiental  e  promover 

programas de educação ambiental. Articular-se e colaborar com as demais Secretarias para a execução das políticas 

públicas do Governo Municipal.  Fiscalizar estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, vistoriando e fazendo 

cumprir normas;  Elaborar relatório de vistorias realizadas, para assegurar o acompanhamento dos serviços; Atuar em 

conjunto  com  as  áreas  afins  e  sempre  que  requisitado  por  outras  secretarias;  Fiscalizar  e  verificar  reformas  de 

estabelecimentos  residenciais,  comerciais  e  industriais;  Autuar  e  notificar  os contribuintes  que cometeram infrações; 

Participar de programas de proteção ao meio ambiente; Planejar projetos de meio ambiente;  Solucionar pendências com 

áreas técnicas e de desenvolvimentos ambientais;  Monitorar a emissão de multas ambientais dentro do município de 

Campo Magro; Desempenhar atividades envolvendo a execução de trabalhos relativos à fiscalização nas áreas do meio 

ambiente e agricultura no Município de Campo Magro;  Realizar e executar planejamento na área do meio ambiente de 
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natureza organizacional e estratégico afeto às Políticas Nacionais de Meio Ambiente, formuladas no âmbito da União, em 

especial aquelas relacionadas às atividades voltadas para a regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria 

ambiental; Estabelecer projetos e estudos para o monitoramento ambiental;  Promover a gestão, proteção e controle de 

qualidade ambiental; Ordenar o adequado aproveitamento dos recursos florestais e pesqueiros, promovendo ações que 

visem a conservação dos ecossistemas e das espécies nela inseridas, incluindo seu manejo, além do estímulo e difusão 

de tecnologias, informação e execução de políticas voltadas a programas de educação ambiental; Participar de ações de 

fiscalização em conjunto com as demais Secretarias; Emitir documentos, laudos, pareceres e notificações no exercício de 

sua atividade funcional,  de forma clara, precisa e sempre fundamentada na legislação municipal,  estadual e federal; 

Desenvolver atividades correlatas.

Art. 4º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Campo Magro, 28 de julho de 2014
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