Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 36371148

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
Edital Nº 02.001/2014
Em cumprimento às determinações do Senhor JOSÉ LINEU GOMES, Prefeito do Município de Nova Laranjeiras – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Municipal Organizadora de Concurso Público nomeada pelo Decreto nº 117/2014 de 09 de maio
de 2014, RESOLVE
TORNAR PÚBLICO
1 - A retificação do Edital nº 01.001/2014:

ONDE SE LÊ:
Cargo

Vagas

OFICIAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
OFICIAL DE CONTRATOS E CONVENIOS
OFICIAL HABITACIONAL
OFICIAL OPERACIONAL

01
01
01
01

Vagas
PNE*

Remuneração
1.908,00
1.908,00
1.908,00
1.908,00

Carga Horária
semanal
40 h
40 h
40 h
40 h

Escolaridade
Ensino médio completo
Ensino médio completo.
Ensino médio completo.
Ensino médio completo

LEIA-SE:
Cargo

Vagas

OFICIAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
OFICIAL DE CONTRATOS E CONVENIOS
OFICIAL HABITACIONAL
OFICIAL OPERACIONAL

01
01
01
01

Vagas
PNE*

Remuneração
1.900,08
1.900,08
1.900,08
1.900,08

Carga Horária
semanal
40 h
40 h
40 h
40 h

Escolaridade
Ensino médio completo
Ensino médio completo.
Ensino médio completo.
Ensino médio completo

2 - Acrescenta-se no Concurso Público nº 001/2014, aberto pelo Edital nº 01.001/2014, os cargos de ASSISTENTE SOCIAL e NUTRICIONISTA, conforme informações a seguir:
Cargo
ASSISTENTE SOCIAL
NUTRICIONISTA

Vagas

Vagas
PNE*

Remuneração

Carga
Horária
semanal

1.900,08
1.900,08

30 h
40 h

CR
CR

Escolaridade
Ensino superior em Serviço Social e registro no conselho respectivo.
Ensino superior em Nutrição e registro no conselho respectivo.

CR: Cadastro Reserva.
2.1 - Conteúdo Programático específico dos cargos:
ASSISTENTE SOCIAL: Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e limites de
atuação do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e neoliberalismo. Desigualdade social. Políticas de Seguridade e Previdência
Social. Constituição Federal de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) Políticas de Saúde. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. Legislação do Sistema
Único de Saúde - SUS. Lei Orgânica da Saúde (LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional do
Idoso. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Trabalho com comunidades.
Atendimentos familiar e individual. Possibilidades e limites da prática do serviço social em empresas. Papel do assistente social nas relações intersetoriais.
NUTRICIONISTA: Nutrientes energéticos, reguladores e construtores: Funções, necessidades diárias, fontes alimentares, fatores que modificam a absorção. Finalidades e Leis da alimentação. Valor calórico. Necessidades calóricas. Dietas terapêuticas. Fisiopatologia e dietoterapia: Distúrbio do aparelho digestivo, distúrbios metabólicos e hepatopatias, cardiopatias, ontologia, distúrbios renais, gota, doenças infantis, estados febris, doenças carenciais. Processos básicos de cocção: pré-preparo, preparo e cocção. Equivalência de pesos e medidas. Cereais: tipos, princípios de cocção, massa alimentícias. Leguminosas: variedades, valor nutritivo, fatores que interferem na cocção. Hortaliças:
valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na
cocção. Carnes (bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de cocção. Gorduras: utilização culinária, decomposição. Leite e derivados: processos de industrialização, utilização culinária, decomposição. Técnicas básicas de congelamento. Aleitamento materno e artificial. Alimentação da criança de 0 a 12 anos. Higiene alimentar. Controle do desenvolvimento microbiano em alimentos. Doenças transmitidas por alimentos: agente biológicos e químicos, epidemiologia, medidas preventivas. Lixo: acondicionamento e
destino. Educação alimentar: objetivos e importância. Custos: cálculos, controle de estoque, custo operacional e de materiais. Estocagem
de alimentos e combate a insetos e roedores. Higiene e segurança no trabalho. Ética profissional. Código de defesa do consumidor. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 226 a 230).

2.2 Atribuições do cargos:
ASSISTENTE SOCIAL: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas de trabalho referentes
ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar
clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover
inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com
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vistas à solução adequada do problema;estudar os antecedentes da família; orientar a seleção socioeconômica para a concessão de bolsas de
estudo e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, a infância abandonada, a
cegos, etc.; fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de
oportunidades e sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto ao médico,
a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do
cargo; executar tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CARGA HORÁRIA :30horas ESCOLALRIDADE : SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL
NUTRICIONISTA: Realizar pesquisas sobre hábitos alimentares, proceder à avaliação técnica da dieta comum e sugerir me-

didas para sua melhoria, participar de programas de saúde pública, fazer avaliação dos programas de nutrição em saúde pública, sugerir adoção de normas, padrões e métodos de educação a assistência alimentar, visando a proteção materno-infantil,
elaborar cardápios normais e dietarápicos, verificar o prontuário dos doentes, prescrição da dieta, dados pessoais e resultados
de exames de laboratório, para estabelecimento do tipo de dieta, inspecionar os gêneros estocados, orientar os serviços de
cozinha, copa e refeitório na correta preparação de cardápios, orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares, executar outras tarefas afins.
CARGA HORÁRIA: 40 horas ESCOLARIDADE : SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO

2.3 - Haverá prova escrita e prova de títulos para os cargos de Assistente Social e Nutricionista, conforme normas estipuladas no Edital nº 01/001/2014.

As demais disposições do Edital nº 01/001/2014 permanecem inalteradas.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, em 20 de junho de 2014.

JOSÉ LINEU GOMES
Prefeito Municipal

ELCIO CAMPOS PINHEIRO
Presidente da Comissão Municipal Organizadora de Concurso Público

ANA GRACIELI ANTONIAZZI TERLECKI
Presidente da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público

