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AVISO DE SUSPENSÃO DO CONCURSO 

 

Em cumprimento à decisão exarada nos autos do Processo nº 018590/2016, em que o 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Abelardo Pio Vilanova e Silva, 

determinou a suspensão da realização do concurso, por haver aparente descumprimento 

dos requisitos dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

 

 

 

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São Pedro do 

Piauí AVISA a todos os candidatos que o referido concurso está SUSPENSO até ulterior decisão, não 

havendo, assim, a ocorrência da prova objetiva prevista para o próximo dia 11/12/2016. 

 

Teresina, 05 de dezembro de 2016. 

Comissão Organizadora do Concurso 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ 
AVISO A TODOS OS CANDIDATOS 

 
Em observância aos termos do Ofício nº 123/2016, da Promotoria de Justiça da Comarca de 

São Pedro do Piauí que, por meio do Dr. Nielsen Silva Mendes Lima, RECOMENDOU ao 
Prefeito de São Pedro do Piauí a suspensão do concurso, para que sejam adotadas algumas 

providências desta Prefeitura e realizadas algumas alterações posteriores no Edital; 
 
 
 
A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São 

Pedro do Piauí RESOLVE acatar a RECOMENDAÇÃO acima referida e, em consequência, 
AVISA: 

 
01 – O presente certame está SUSPENSO até posterior decisão desta Comissão 

em conjunto com a Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí e a Promotoria responsável 
pela Comarca. 

 
02 – Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos podem ser realizadas por meio de 

nossos canais habituais de comunicação: telefone do IMA (86)3303-3146 (em horário 
comercial de segunda à sexta) e e-mail do concurso ima.saopedropi2016@outlook.com . 

 
Certos do entendimento e colaboração de todos. 
 
Teresina, 02 de agosto de 2016. 
Comissão Organizadora do Concurso 

 

http://www.intitutomachadodeassis.com.br/
mailto:ima.saopedropi2016@outlook.com
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ERRATA Nº 001/2016 

 
 
A Comissão Organizadora do Concurso da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí-PI PUBLICA alteração no edital. 
 
 
ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO II 
 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO  

E LOTAÇÃO (TODOS OS CARGOS A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO)  

 

VALOR DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  R$ 60,00 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO R$ 80,00 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  R$ 100,00 
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101 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS (AOSG) 

Ensino Fundamental Incompleto 08 02 10 40h 880,00 

102 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Urbana (01-ALTO DA CRUZ ) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

103 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Urbana ( 01- BOA NOVA) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

104 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Rural  (01- TODOS OS SANTOS) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

105 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Rural  (01- BARRO VERMELHO) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

106 VIGIA Ensino Fundamental Incompleto  06 01 07 40h 880,00 

107 BOMBEIRO HIDRÁULICO Ensino Fundamental Completo 01 - 01 40h 880,00 

108 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Ensino Médio Completo + Qualificação Específica  02 - 02 40h 880,00 

109 AGENTE DE ENDEMIAS Ensino Fundamental Completo  01 - 01 40h 1.014,00 

mailto:ima.recebimentos@hotmail.com
http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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110 OFICIAL DE FARMÁCIA Ensino Fundamental Completo  01 - 01 40h 880,00 

111 RECEPCIONISTA Ensino Fundamental Completo  03 - 03 40h 880,00 

112 AUXILIAR DE BIBLOTECA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 02 - 02 40h 880,00 

113 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 03 - 03 40h 880,00 

114 DIGITADOR Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica  01 - 01 40h 880,00 

115 FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

116 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

117 GESSEIRO Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

118 MOTORISTA CATEGORIA “D” 
Ensino  Fundamental Completo e portar Carteira 
Nacional de Habilitação na Categoria “D” 

03 - 03 40h 880,00 

119 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Curso Técnico na área com registro no Conselho 
Competente 

03 - 03 40h 880,00 

120 TÉCNICO EM LABORATÓRIO Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

121 TÉCNICO EM RADIOLOGIA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

122 TÉCNICO AGRÍCOLA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

123 TÉCNICO EM PRÓTESES  
Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica e 
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

124 ASSISTENTE SOCIAL  
Curso Superior Completo de Assistente Social e 
Registro no Conselho de Competente 

02 - 02 30h 1.600,00 

125 FARMCÊUTICO  
Curso Superior Completo em   Farmácia e Registro 
no Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

126 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(ENDODONTIA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia e 
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

127 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(PERIODONTIA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia e 
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

128 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(PROTÉSISTA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia e 
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

129 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO (BUCO 
MAXILO FACIAL) 

Curso Superior Completo em  Odontologia e 
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

130 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO (PACIENTES 
ESPECIAIS) 

Curso Superior Completo em  Odontologia e 
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

131 CIRURGIAO DENTISTA ESF 
Curso Superior em Odontologia e Registro no 
Conselho de Competente 

03 - 03 40h 1.600,00 

132 EDUCADOR FÍSICO 
Curso Superior em Educação Física e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

133 ENFERMEIRO CAPS 
Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro 
no Conselho Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

134 ENFERMEIRO PSF 
Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro 
no Conselho Competente 

03 - 03 40h 1.600,00 

135 FARMACÊUTICO (BIOQUÍMICO) 
Curso Superior Completo em Farmácia e Registro 
no Conselho Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

136 FISIOTERAPEUTA Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro 01 - 01 30h 1.600,00 

mailto:ima.recebimentos@hotmail.com
http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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no Conselho Competente 

137 MÉDICO ESF 
Curso Superior Completo em Medicina e Registro no 
Conselho Competente 

05 01 06 40h 1.600,00 

138 MÉDICO PSIQUIATRA 
Curso Superior Completo em Medicina  com 
especialização na área do cargo e Registro no 
Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

139 MÉDICO VETERINÁRIO 
Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e  
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

140 NUTRICIONISTA 
Curso Superior Completo em Nutrição e Registro no 
Conselho Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

141 PSICÓLOGO  
Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no 
Conselho Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

 
(*) Vagas destinadas ao PNE nos termos Legislaça o Federal e Decreto Lei nº 3.298/1999. 

 

 

LEIA-SE: 

 

ANEXO II 
 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO  

E LOTAÇÃO (TODOS OS CARGOS A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO) – RETIFICADO 

 

VALOR DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  R$ 60,00 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO R$ 80,00 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  R$ 100,00 
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101 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS (AOSG) 

Ensino Fundamental Incompleto 08 02 10 40h 880,00 

102 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Urbana (01-ALTO DA CRUZ ) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

103 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Urbana ( 01- BOA NOVA) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

104 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Rural  (01- TODOS OS SANTOS) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

105 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Rural  (01- BARRO VERMELHO) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

mailto:ima.recebimentos@hotmail.com
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106 VIGIA Ensino Fundamental Incompleto 06 01 07 40h 880,00 

107 BOMBEIRO HIDRÁULICO Ensino Fundamental Completo 01 - 01 40h 880,00 

108 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Ensino Médio Completo  02 - 02 40h 880,00 

109 AGENTE DE ENDEMIAS Ensino Fundamental Completo  01 - 01 40h 1.014,00 

110 OFICIAL DE FARMÁCIA Ensino Fundamental Completo  01 - 01 40h 880,00 

111 RECEPCIONISTA Ensino Fundamental Completo  03 - 03 40h 880,00 

112 AUXILIAR DE BIBLOTECA 
Ensino Médio Completo + Qualificação Especiífca 
(Curso) 

02 - 02 40h 880,00 

113 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 03 - 03 40h 880,00 

114 DIGITADOR 
Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 
(Curso de Operação e Micro) 

01 - 01 40h 880,00 

115 FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

116 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

117 GESSEIRO Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

118 MOTORISTA CATEGORIA “D” 
Ensino  Fundamental Completo e portar Carteira 
Nacional de Habilitação na Categoria “D” 

03 - 03 40h 880,00 

119 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Curso Técnico na área com registro no Conselho 
Competente 

03 - 03 40h 880,00 

120 TÉCNICO EM LABORATÓRIO Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

121 TÉCNICO EM RADIOLOGIA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

122 TÉCNICO AGRÍCOLA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

123 TÉCNICO EM PRÓTESES DENTÁRIA 
Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica e 
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

124 ASSISTENTE SOCIAL  
Curso Superior Completo de Assistente Social e 
Registro no Conselho de Competente 

02 - 02 30h 1.600,00 

125 FARMCÊUTICO  
Curso Superior Completo em   Farmácia e Registro 
no Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

126 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(ENDODONTIA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

127 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(PERIODONTIA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

128 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(PROTÉSISTA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia  com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

129 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO (BUCO 
MAXILO FACIAL) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

mailto:ima.recebimentos@hotmail.com
http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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130 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO (PACIENTES 
ESPECIAIS) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

131 CIRURGIAO DENTISTA ESF 
Curso Superior em Odontologia e Registro no 
Conselho de Competente 

03 - 03 40h 1.600,00 

132 EDUCADOR FÍSICO 
Curso Superior em Educação Física e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

133 ENFERMEIRO CAPS 
Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro 
no Conselho Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

134 ENFERMEIRO PSF 
Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro 
no Conselho Competente 

03 - 03 40h 1.600,00 

- CARGO INCORPORADO AO 125  - - - - - - 

136 FISIOTERAPEUTA 
Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro 
no Conselho Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

137 MÉDICO ESF 
Curso Superior Completo em Medicina e Registro no 
Conselho Competente 

05 01 06 40h 1.600,00 

138 MÉDICO PSIQUIATRA 
Curso Superior Completo em Medicina  com 
especialização na área do cargo e Registro no 
Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

139 MÉDICO VETERINÁRIO 
Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e  
Registro no Conselho de Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

140 NUTRICIONISTA 
Curso Superior Completo em Nutrição e Registro no 
Conselho Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

141 PSICÓLOGO  
Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no 
Conselho Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

 
(*) Vagas destinadas ao PNE nos termos Legislaça o Federal e Decreto Lei nº 3.298/1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Teresina (PI), 08 de julho de 2016 

Comissão Organizadora  

mailto:ima.recebimentos@hotmail.com
http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ 

CNPJ Nº 06.554.810/0001-76 

INSTITUTO MACHADODE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

IMA - INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 

 
1 

 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2016 
 

 A PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará, através do 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, o presente CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos efetivos, no Quadro de Pessoal da 

Prefeitura, a partir do disposto na Lei Municipal nº 331/2014 de 14 de janeiro de 2014, publicada no diário oficial dos 

municípios em 25 de fevereiro de 2014, por meio de PROVA OBJETIVA para todos os cargos, obedecendo às disposições 

legais e que se regerá de acordo com as normas relativas à sua realização e com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte 

integrante deste Edital. 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 
1.1. O CONCURSO PÚBLICO será regido por este Edital e sua 
realização ficará a cargo do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS, doravante denominada organizadora, obedecidas às 
normas constantes no presente Edital. 
1.1.1 O Concurso Público regido por este Edital será 
executado pelo INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, sediado à 
Rua Antônio Ubiratan Carvalho, nº 4290, Ininga, Teresina/PI, 
CEP: 64048-395. O único endereço de e-mail válido para 
comunicações a respeito do certame é 
ima.saopedropi2016@outlook.com  
1.1.2. O telefone para contato é (86) 3303-3146, com 
horário de atendimento de segunda à sexta, das 09h às 12h 
e das 14h00min às 17h00min. 
1.1.3. A empresa é responsável pela organização e realização 
do concurso, objeto deste Edital, incluindo: planejamento, 
elaboração e validação do edital, inscrição, geração do banco 
de dados dos   candidatos, elaboração   das   provas, 
aplicação   e   correção   das   provas, recebimento, 
julgamento e divulgação de recursos e emissão de listas com 
resultado final dos candidatos de acordo com contrato 
celebrado entre as partes para esta finalidade. 
 

1.2. O candidato deverá observar, rigorosamente, o presente 
Edital e os comunicados a serem informados no endereço 
eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br, vindo 
tais documentos a constituir parte integrante deste Edital. 
1.2.1. Todas as correspondências, dúvidas e comunicações 
acerca do certame deverão ser feitas pelo e-mail 
ima.saopedropi2016@outlook.com  não  sendo  
reconhecido  nenhum  outro endereço como destinatário de 
correspondências do presente concurso. 
1.2.2 O atendimento aos candidatos também se dará, no 
horário comercial, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, na 
sede do Instituto Machado de Assis ou pelos nossos telefones 
de contatos, presentes no item 1.1.2, deste Edital. 
 

1.3. O código do cargo, o pré-requisito/escolaridade, número 
de vagas, a remuneração mensal e o valor da inscrição 
encontram-se dispostos no Anexo II deste Edital. 
 

1.4. A seleção para o cargo de que trata este Edital será 
realizada em uma fase composta pela aplicação da prova 
objetiva de caráter classificatório e eliminatório com 
pontuação de 0 a 40. 

 
 
 

1.5. Caso a quantidade de candidatos inscritos exceda à 
oferta de lugares adequados existentes na referida cidade, o 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS reserva-se o direito de 
realizar a aplicação da prova objetiva em 2 (dois) turnos e 
em duas datas diferentes. 
 
1.6.   Os nomeados serão lotados nos locais de trabalho à 
critério da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí. 
 
1.7. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas 
oferecidas neste certame, conforme estabelecidas no anexo II 
deste Edital, aos candidatos com deficiência, de acordo com 
os critérios definidos no art.4º, do Decreto Federal nº3298, 
de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal 
nº5.296, de 02 de dezembro de 2004, bem como o que prevê 
a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, VIII. 
 
1.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas 
reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados nas vagas 
de concorrência ampla, observando-se a ordem de 
classificação final. 
 
1.9. Este concurso terá validade para a convocação de 01 
(um) ano a contar da data de publicação de sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí. 

 
1.10. O presente Edital é complementado pelos anexos 
discriminados abaixo, com detalhamento de informações 
concernentes ao objeto do concurso: 
 

Anexo I– Cronograma de Execução do Certame. 

Anexo II – Demonstrativos dos cargos, vagas, carga horária 

semanal, requisitos, vencimento e taxa de inscrição. 

Anexo III – Conteúdo Programático. 

Anexo IV – Requerimento para tratamento especial aos 
portadores de necessidades especiais. 

Anexo V – Das regras para envio de todas as modalidades de 
Recursos.  

Anexo VI – Das Atribuições dos cargos  

mailto:ima.saopedropi2016@outlook.com
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II. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 
 
2.1.   O candidato aprovado no CONCURSO PÚBLICO de que 
trata este Edital será investido no cargo, caso sejam 
atendidas as seguintes exigências: 
a) Ter sido aprovado e classificado no Certame, na forma 
estabelecida neste Edital; 

b) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade 
Portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre 
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos 
direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto 
nº 70.436, de 18/04/1972; 

c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os 
candidatos do sexo masculino; 

e) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da 
posse; 

f) Atender aos requisitos constantes no anexo I deste Edital; 

g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições 
do cargo/área de atuação, comprovada por atestado médico 
oficial. 

h) Apresentar declaração de acumulação ou não acumulação 
lícita de cada cargo público; 

i) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do 
exercício da função pública, achando-se no pleno gozo de 
seus direitos civis e políticos. 

j) Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais com 
dados atualizados até a data da posse; 

l) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração 
de cargos, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal ou caso a 
carga horária estiver dentro do permitido legalmente. 

m) Assinar Termo de Compromisso confirmando ciência e 
concordância com as normas estabelecidas pela Prefeitura 
Municipal de São Pedro do Piauí. 

n) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar 
desconhecimento; 

o) Apresentar outros documentos que se fizerem 
necessários, por ocasião da posse; 

p) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por 
inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou 
entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal. 

q). Ser considerado apto no exame admissional a ser 
realizado pela Junta Médica a ser designada pela Prefeitura 
Municipal de São Pedro do Piauí. 

 
2.2.   Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
para a participação no concurso e investidura no cargo. 
 
2.3.    A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos 
especificados no subitem 2.1, impedirá a posse do candidato. 
 

III. DAS INSCRIÇÕES 
 
 
3.1.  As       Inscrições       serão       feitas       via       internet       
no       endereço       eletrônico: 
 www.institutomachadodeassis.com.br. 
 
3.2.  Período de Inscrição: 06/07/2016 a 12/08/2016. 
 
3.3. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se 
responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
 

3.4.  Após o preenchimento do formulário de inscrição pela 
Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário no 
valor da inscrição, devendo ser pago em qualquer 
correspondente bancário. 
 
3.5. A solicitação de inscrição cujos pagamentos forem 
efetuados após o dia 12.08.2016 não será aceita. 
 
3.6. As informações prestadas nas solicitações das inscrições 
via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS do direito de 
excluir do Certame aquele que não preencher a ficha de 
inscrição de forma completa e correta. 
 
3.7. O candidato poderá obter informações referentes ao 
CONCURSO PÚBLICO através do e-mail 
ima.saopedropi2016@outlook.com na sede do 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS e por meio do telefone 
(86) 3303-3146. 
 
3.8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato e/ou do seu 
procurador. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS dispõe do 
direito de excluir do certame o candidato, cuja ficha for 
preenchida com dados incorretos, incompletos ou se 
constatar, posteriormente, que os mesmos são inverídicos. 
3.8.1. Ao preencher o formulário de inscrição é vedada 
qualquer alteração posterior. 
3.8.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o 
fechamento do correspondente bancário na localidade em 
que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago 
antecipadamente. 
3.8.3. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição 
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do certame por conveniência da Prefeitura 
Municipal de São Pedro do Piauí. 
3.8.4. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das 
condições fixadas para a realização do Concurso, não 
podendo o candidato, portanto, sob hipótese alguma, alegar 
desconhecimento das normas estabelecidas no presente 
Edital. 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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3.8.5.  A partir de 29/08/2016 o candidato poderá conferir, 
no endereço eletrônico do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, 
os locais e horários para realização das provas. 
3.8.6. Não serão fornecidas, por telefone, informações a 
respeito de datas, locais e horário de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigorosamente o Edital e os 
comunicados a serem divulgados no site: 
www.institutomachadodeassis.com.br. 
3.8.7. Os eventuais erros de digitação de nome, número de 
documento de identidade, sexo, data de nascimento e outros 
deverão ser corrigidos dentro do prazo para interposição de 
recursos referentes às inscrições deferidas. 
3.8.8. Caso haja necessidade de comprovação de pagamento 
pelo candidato, a Organizadora poderá solicitá-lo 
posteriormente. Portanto, cabe ao candidato guardar o 
original do seu comprovante de pagamento, evitando, assim, 
futuros transtornos. 
 
IV. PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS. 
 
 

4.1. Serão reservadas às pessoas com deficiências, em caso 
de aprovação, 5% (cinco) por cento do exato número de 
vagas determinadas para o cargo neste Edital, desde que, a 
deficiência de que são portadoras seja compatível com as 
atribuições do cargo para o qual concorre. 
4.1.1. Na falta de candidatos aprovados para a vaga 
reservada às pessoas com deficiências, esta será preenchida 
pelos demais selecionados, com a estrita observância da 
ordem classificatória. 
 
4.2. Serão consideradas pessoas com deficiências somente 
aquelas conceituadas na medicina especializada 
enquadradas nas categorias descritas no art.4º do Decreto 
Federal nº 3298/99, com redação dada pelo Decreto nº 
5296, de 2004. 
4.2.1. De acordo com o referido Decreto, o candidato com 
deficiência deverá identificá-la na ficha de inscrição, 
declarando, ainda, estar ciente das atribuições do cargo e de 
que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo 
desempenho dessas atribuições. 
 
4.3. As pessoas com deficiências, resguardadas as condições 
especiais previstas no Decreto 3.298/99, particularmente em 
seu Artigo n.° 40, participarão do Certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de 
aprovação, horário, local de aplicação das provas e a nota 
mínima exigida para todos os candidatos. 
4.3.1. A solicitação de condições especiais será atendida, 
segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
4.4. Os candidatos com deficiências deverão apresentar, no 
ato da inscrição: 
a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código da 
Classificação Internacional de Doenças - CID;      

b) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com 
monitor ou a confecção da prova ampliada, para os 
portadores de deficiência (cegos ou amblíopes); 
c) Solicitação de tempo adicional para realização da prova, 
com justificativa de parecer emitido por especialista da área 
de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência 
comprovadamente assim o exigir. Esta deverá ser requerida 
no prazo determinado para as inscrições.  
 
4.4.1. O cumprimento da alínea "a" é indispensável e 
determinará sua inclusão do candidato com deficiência. O 
não atendimento da alínea "b" desobrigará a organização do 
concurso da confecção de prova ampliada para cegos ou 
amblíopes. 
 
4.4.2. O candidato com deficiência deverá escanear cópia da 
ficha de inscrição juntamente com a documentação descrita 
no item 4.4, “a” e enviar até o dia 12/08/2016, para o e-mail 
ima.saopedropi2016@outlook.com  com  o  título  “Pessoa  
com  Deficiência  – Requerimento”. 
4.4.2.1. O envio da documentação incompleta, fora do prazo 
acima definido ou por outra via diferente do e-mail 
especificado, causará o indeferimento do pedido de 
inscrição como candidato com deficiência e fará com que o 
candidato participe do certame em igualdade de condições 
com os demais candidatos. 
 
4.5. O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não 
declarar esta condição, não poderá impetrar recurso em 
favor de sua situação. 
 
4.6. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de 
vaga aos candidatos com deficiência dar-se-á no exato 
número de vaga da reserva, constando na lista geral de 
classificação do cargo a concorrer, e em lista específica para 
deficientes. 
 
4.7. O candidato com deficiência, se habilitado e classificado, 
será antes de sua nomeação, submetido à avaliação de 
Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal 
de São Pedro do Piauí, na forma do disposto no art. 43 do 
Decreto nº 3298, de 20/12/99, que verificará sua 
qualificação como candidato com deficiência ou não, bem 
como, o seu grau de capacidade para o exercício do cargo. 
 
4.8. A Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí seguirá 
a orientação do parecer da Equipe Multiprofissional, de 
forma terminativa, sobre a qualificação do candidato como 
candidato com deficiência e sobre a compatibilidade da 
deficiência com as atribuições do cargo, não cabendo recurso 
dessa decisão. 
 
4.9.  A data de comparecimento do candidato com deficiência 
aprovado perante a Equipe Multiprofissional ficará a cargo 
da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí. 
 

http://www.institutomachadodeassis.com.br./
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4.9.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato 
com deficiência à avaliação da Equipe Multiprofissional.  
4.9.2. Caso o candidato não tenha sido classificado como 
candidato com deficiência ou sua deficiência não tenha sido 
julgada compatível com o exercício das atribuições do cargo, 
este passará a concorrer juntamente com os candidatos de 
ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de 
classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 
 
 
V. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
 

5.1. As provas serão aplicadas na cidade de São Pedro do 
Piauí - PI. 
 
5.2.  O presente certame é composto de uma prova objetiva 
escrita que consta de 40 (quarenta) questões para todos 
os níveis, sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas em que somente uma é correta, de caráter 
eliminatório e classificatório, compatíveis com o nível de 
escolaridade, com a formação acadêmica exigida, com as 
atribuições do cargo e conteúdo programático presente no 
Anexo III deste Edital, atendendo à especificidade do cargo. 
5.2.1.  A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas e 
está prevista para o dia 11/09/2016, no horário de 09h 
(nove horas) às 12h (doze horas). 
5.2.2 Caso seja necessária a aplicação de provas em 2 (dois) 
turnos, possibilidade prevista no item 1.5 deste Edital, o 
turno da tarde será realizado no mesmo dia previsto no item 
anterior, no horário de 14h (quatorze) horas às 17h 
(dezessete) horas. 
 
5.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a realização das provas com antecedência de 01 (uma) hora 
do horário determinado para o início das provas, sendo que 
não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se 
apresentarem após o horário determinado para o início dos 
exames. 
 
5.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova na 
data prevista neste Edital munido de caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul fabricada em material transparente, 
documento de identificação original com foto e comprovante 
de pagamento de inscrição. 
 
5.5. Não serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de 
motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 
 
5.6. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda 
que autenticada, nem protocolo de documento. 
 
5.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia da realização da prova, o documento de identificação 

original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá 
apresentar Boletim de Ocorrência de órgão policial, expedido 
há, no máximo, 30 (trinta) dias ou outro documento de 
identificação com foto conforme elencado no subitem 5.4. e 
5.5.  
 
5.8. Se, por qualquer motivo, o nome do candidato não 
constar nas Listas de Presença, mas este apresente o 
comprovante de pagamento de inscrição, o mesmo poderá 
participar do certame, devendo tal fato ser registrado em Ata 
de Ocorrência da Sala. 
5.8.1.  Em caso de eventuais erros verificados quanto ao 
nome do candidato, sexo, data de nascimento, endereço e 
número do documento de identidade, as correções serão 
feitas imediatamente no dia das provas e deverão ser 
registradas em Ata de Ocorrência de Sala. 
 
 

5.9. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos 
candidatos portarem boné e utilizarem   aparelhos   celulares   
ou   similares, calculadoras   ou   similares, walkman, ipods, 
receptores ou similares, relógios, livros, anotações, 
impressos ou quaisquer outros materiais de consulta, bem 
como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do 
certame o candidato que descumprir essa determinação. 
 
 

5.10. Será EXCLUÍDO da seleção o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo 
alegado; 
c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou 
antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma; 
e) Durante a realização da prova for surpreendido em 
comunicação com outro candidato, bem como utilizar-se de 
livros,  notas ou impressos  não  permitidos, inclusive textos  
copiados  de páginas da Internet; 
f) Lançar mão de qualquer meio ilícito para a execução da 
prova objetiva; 
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
estabelecidos pela Comissão Executiva do Certame; 
h) Desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do 
processo durante a realização da 
prova objetiva; 
i) Marcar o cartão-resposta nos campos referentes a 
inscrição e cargo; 
j) Não assinar o cartão-resposta; 
 
 

5.11. Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver o 
Cartão Resposta, devidamente preenchido, e o Caderno de 
Questões. Somente o Cartão Resposta será considerado para 
efeito de correção de prova. 
5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de 
Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos 
últimos 30 (trinta) minutos. 
 
 

5.12.  Será atribuída nota ZERO à questão da prova que 
contiver mais de uma resposta assinalada ou não for 
transcrita do caderno de prova para o Cartão Resposta. 
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5.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para 
as provas escritas objetivas de conhecimentos gerais e 
específicos, nem substituição do CARTÃO RESPOSTA por 
erro do candidato, seja qual for o motivo alegado.  
5.13.1. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar 
nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão – 
resposta. 
5.13.2. Na correção do cartão – resposta, será atribuída nota 
zero às questões rasuradas, com mais de uma opção 
assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do 
local de marcação ou em branco. O preenchimento do cartão 
– resposta deve se processar na forma do modelo descrito na 
capa da prova. 
5.13.3. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na 
formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela 
prevista no conteúdo programático, deverá ser arguida em 
sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital. 
 
5.14. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, 
por qualquer membro da equipe de aplicação de provas e/ou 
pela Comissão responsável, informações referentes ao 
conteúdo das provas. 
 
5.15.   Na Prova Escrita Objetiva, o valor   do(s)   ponto(s)   
relativo(s)   à(s)  questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será atribuído a todos os candidatos. 
 
5.16. Mediante eventual necessidade de o candidato 
ausentar-se da sala no decorrer da prova, será acompanhado 
por um fiscal. 
 
5.17. A prova será corrigida através de leitora ótica, 
garantindo-se a absoluta imparcialidade do resultado. 
 
5.18. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado 
na data constante no Cronograma de Execução do Concurso, 
Anexo I deste Edital. 
 
5.19.  A candidata que tiver necessidade de amamentar 
durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança, não 
sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa. 
 
5.20. Não será concedido tempo adicional para execução da 
prova escrita à candidata devido ao tempo despendido com a 
amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua 
responsabilidade apenas no caso de amamentação. 
 
5.21. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados. 
 
5.22.  Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, 
facultada, no entanto, a interposição de recursos contra o 
resultado do gabarito da prova objetiva.  
 

5.23. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do 
Concurso – Anexo I será divulgada no endereço eletrônico  
www.institutomachadodeassis.com.br bem como a 
relação das notas da prova objetiva em ordem de 
classificação dos candidatos para o cargo. 
 

VI. DAS ESTRUTURA DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

6.3. As provas para os cargos contemplado neste Concurso 
obedecerão à seguinte estrutura, conforme o Quadro a 
seguir, deste Edital: 
 

QUADRO 1 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTOES 
PESO 

PONTOS 

Auxiliar Operacional 
de Serviços Gerais 
(AOSG) 

Vigia 

Bombeiro 
Hidráulico 

Agente Comunitário 
de Saúde 

Agente de Endemias 

Oficial De Farmácia 

Recepcionista 

Motorista Cat. D 

Língua 
Portuguesa 

15 1,0 15 

Matemática 
Básica 

05 1,0 05 

Conheciment
os Específicos 
da Área  

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 
 
 
 

QUADRO 2 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO E TÉCNICO 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTO 
PESO 

PONTOS 

Auxiliar 
Administrativo  

Auxiliar De Biblioteca 

Auxiliar De 
Consultório 
Odontológico 

Digitador 

Fiscal De Vigilância 
Sanitária 

Instrutor De 
Informática 

Gesseiro 

Técnico em 
Enfermagem 

Técnico em 
Laboratório 

Técnico em Radiologia 

Técnico Agrícola 

 Técnico Em Prótese 
Dentária 

Língua 
Portuguesa 

15 1,0 15 

Informática 
Básica 

05 1,0 05 

Conhecimentos 
Específicos da 
Área  

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 
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QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTOES 
PESO 

PONTOS 

Assistente Social  

Farmacêutico 

Cirurgiao Dentista – 
Ceo (Endodontia) 

Cirurgiao Dentista – 
Ceo (Periodontia) 

Cirurgiao Dentista – 
Ceo (Protésista) 

Cirurgiao Dentista – 
Ceo (Buco Maxilo 
Facial) 

Cirurgiao Dentista – 
Ceo (Pacientes 
Especiais) 

Cirurgiao Dentista 
ESF 

Educador Físico 

Enfermeiro CAPS 

Enfermeiro PSF 

Fisioterapeuta 

Médico PSF 

Médico Psiquiatra 

Médico Veterinário 

Nutricionista 

Psicólogo 

Língua 
Portuguesa 

15 1,0 15 

Informática 
Básica 

05 1,0 05 

Conheciment
os Específicos 
da Área  

20 1,0 20 

TOTAL 40  40 

 
6.4.  Os gabaritos preliminares referentes as provas 
objetivas serão divulgadas em até 48h (quarenta     e     oito     
horas)     após     a     realização     das     provas     no     site     
eletrônico: www.institutomachadodeassis.com.br. 
 
VII. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
 

7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no 
Concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente: 
a) Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO 

candidato que, ao final da prova objetiva, tiver feito, no 
mínimo: 60% (sessenta por cento) do total de pontos 
correspondentes ao conjunto das modalidades da prova 
escrita objetiva. 

b) 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova 
de conhecimentos específicos. 

c)  Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a 
prova objetiva. 

d) Constar numa posição que esteja em até 02 (duas) vezes 
o número de vagas previstas neste Edital, sem contar os 
candidatos aprovados. 

7.2. O candidato não habilitado nestas condições será 
EXCLUÍDO do Certame. 
 

7.1. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem 
decrescente da Nota Final, em lista de classificação para o 
cargo. Sendo que tais candidatos constarão da lista de 
classificação final, de acordo com o que dispõe o item 8.1, e 
serão convocados para tomarem posse de acordo com a 
necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal de São 
Pedro do Piauí – PI. 
 

7.3. O candidato que tomar posse não poderá pleitear 
transferência para outro local diferente do local de lotação 
de seu cargo durante o período de estágio probatório de 03 
(três) anos, somente sendo possível a sua transferência 
depois deste período por interesse e conveniência da 
Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de São Pedro 
do Piauí. 
 

7.4. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, 
terá preferência, nesta ordem: 
a) O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos 
empatantes serem ambos abrangidos por este critério, 
prevalecerá o mais idoso; 
b) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de 
conhecimentos específicos; 
c) O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de 
língua portuguesa; 
d) O candidato com a data de nascimento anterior a do 
empatante. 
 
VIII. DOS RECURSOS 
 
8.1. Será admitido recurso quanto: 
a) às inscrições indeferidas e deferidas com erro material; 
b) ao resultado para concorrer a vaga PNE; 
c) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; 
d) ao resultado das provas objetivas. 
 

8.2.   Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor 
recurso quanto à prova objetiva em face de erro de 
formulação de questões e na correção. 
 

8.3. Os recursos deverão ser interpostos em concordância 
com o cronograma estabelecido em Edital e apresentado no 
Anexo I. 
 

8.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada 
evento referido, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. 
 

8.6. Os recursos deverão ser feitos de forma EXCLUSIVA por 
e-mail: ima.saopedropi2016@outlook.com, sendo de 
exclusiva responsabilidade do candidato o correto 
escaneamento dos documentos enviados. 
 

8.7. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do 
prazo. 

http://www.institutomachadodeassis.com.br./
mailto:ima.saopedropi2016@outlook.com
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8.8. Os candidatos deverão enviar o recurso uma única vez 
para cada questão. Cada questão ou item deverá ser 
apresentado em e-mail separado e conforme modelo de 
recurso apresentado no Anexo V deste Edital. 
 

8.9. Em nenhuma hipótese haverá apreciação de mais de um 
recurso por e-mail ou de recurso de mais de um candidato 
por e-mail. Para cada questão de cada candidato deverá ser 
enviado um único e próprio e-mail. 
 

8.10. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile 
(fax), telex, telegrama, de forma presencial ou outro meio 
que não seja o especificado neste Edital. 
 

8.11. A Banca Examinadora, composta de pessoas de 
reputação ilibada e de conhecimento de nível superior, para 
o CONCURSO PÚBLICO constitui-se como única e última 
instância para a análise dos recursos, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 
 

8.12.  Os recursos interpostos em desacordo com as 
especificações contidas neste item ou enviados para 
endereço diferente do disposto no item 9.6 não serão 
avaliados. 
 

8.13. O(s) ponto(s) relativo(s) a(s) questão(ões) 
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(os) a todos os 
candidatos presentes à prova, independentemente de 
formulação de recurso. 
 

8.14. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função 
dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de 
acordo com o Gabarito Oficial definitivo. 
8.13.      Poderá   haver   eventualmente   alteração   da   
classificação   inicial   obtida   para   uma classificação 
superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para a prova. 
 

8.14. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, 
coletivamente, tanto quanto aos pedidos que forem deferidos 
como aos indeferidos. 
 

8.15. Após o julgamento dos recursos, os mesmos serão 
irrecorríveis na esfera administrativa. 
 

8.16. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos 
candidatos por meio do site do INSTITUTO      MACHADO      
DE      ASSIS em: www.institutomachadodeassis.com.br 
 

XIX. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
9.1.  O resultado final do Certame será homologado pelo 
Chefe do Executivo Municipal, publicado no Diário Oficial do 
Município, no site e mural da Prefeitura Municipal de São 
Pedro do Piauí e no site do Instituto Machado de Assis, 
respeitando rigorosamente a ordem de classificação dos 
aprovados. 
 

X. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 
 
10.1. A posse no cargo ocorrerá após a publicação do ato de 
nomeação ou de admissão no Diário Oficial do Município. 

10.2. Os candidatos habilitados serão nomeados pela 
administração, conforme o número de vagas existentes e 
seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, 
respeitando-se o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas existentes para os candidatos portadores de 
deficiência. 
 

10.3. Os candidatos com deficiências deverão apresentar, no 
ato da posse: 
a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código da 
Classificação Internacional de Doenças - CID; 
 

10.4.  O cumprimento da alínea "a" é indispensável e 
determinará a não inclusão do candidato como candidato 
com deficiência. 
10.4.1. O laudo médico terá validade somente para este 
CONCURSO PÚBLICO e não serão devolvidas nem fornecidas 
cópias desse laudo. 
10.4.2. A convocação dos classificados para o preenchimento 
das vagas disponíveis será feita pelo Diário Oficial do 
Município, que estabelecerá o horário, dia e local para a 
apresentação do candidato bem como por meio de 
correspondência oficial endereçada ao domicílio do mesmo. 
 
10.5.  Perderá os direitos decorrentes do Certame, não 
cabendo recurso, o candidato que: 
 

a) não comparecer na data, horário e local estabelecido na 
convocação; 
b)   não   aceitar   as   condições   estabelecidas   para   o   
exercício   do   cargo, pela Prefeitura Municipal de São 
Pedro do Piauí; 
c) recusar nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de 
tomar posse ou entrar em exercício nos prazos estabelecidos 
pela Legislação Municipal vigente. 
 

10.6. Somente será investido no cargo o candidato que for 
julgado apto física e mentalmente para o exercício do 
mesmo.  
 

10.7. Não será investido em cargo público o candidato que 
acumular cargo público, ressalvados os casos previstos na 
Constituição ou caso a carga horária estiver dentro do 
permitido legalmente. 
 

10.8. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, 
em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins 
de nomeação e não possuir os requisitos mínimos exigidos 
no Edital na data de convocação para apresentação de 
documentação. 
 

10.9. Após a nomeação, o candidato deverá entregar a 
documentação comprobatória dos Requisitos para 
Investidura do Cargo, especificada neste Edital e na Lei de 
Organização Administrativa Municipal e outros documentos 
que a Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí, julgar 
necessários conforme Edital de Convocação publicado no 
Diário Oficial do Município e no site do Instituto Machado de 
Assis. Caso o Candidato não apresente a documentação 
exigida neste Edital, não será investido no cargo. 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. As disposições e instruções contidas nas Capas das 
Provas e nos Cartões-Resposta constituem normas que 
complementarão o presente Edital. 

 
11.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das 
presentes instruções e a tácita aceitação das condições do 
Certame, tais como se acham estabelecidas no Edital e a Lei 
de Organização Administrativa do Município de São Pedro do 
Piauí, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para a realização do certame, acerca das quais 
não poderá alegar desconhecimento. 

 
11.3. A legislação com vigência após a data de publicação 
deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não 
serão objeto de avaliação nas provas do Concurso. 
 
11.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de 
documentos, ou outras irregularidades constatadas no 
decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, 
acarretará a nulidade da inscrição, prova   ou   a   nomeação   
do   candidato, sem   prejuízo   das   medidas   de   ordem 
administrativa, cível ou criminal cabíveis. 
 
11.5. Todos os atos relativos à presente avaliação seletiva, 
convocações, avisos e resultados ficarão a cargo da 
Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí e serão 
publicados no Diário Oficial dos Municípios, não sendo 
fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório 
de classificação no Certame pela entidade organizadora do 
mesmo. 
 
11.6. Cabe à Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí o 
direito de aproveitar os candidatos classificados, em número 
estritamente necessário para o provimento do cargo vago 
existente e que vierem a existir durante o prazo de validade 
do Concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de 
nomeação total dos habilitados.  
 
11.7. O preenchimento   das   vagas   estará   sujeito   à   
disponibilidade   orçamentária   e às necessidades da 
Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí. 
 
11.8.   Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, 
endereço, telefone para contato) constantes na Ficha de 
Inscrição/Formulário de Inscrição, o candidato deverá 
dirigir-se à sala de coordenação do local em que estiver 
prestando provas e solicitar a correção. 
 

11.9. É de responsabilidade do candidato manter seu 
endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de 
validade do Certame, para viabilizar os contatos necessários, 
sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para tomar 
posse, caso não seja localizado.  
 

11.10. A Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí e o 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) endereço não atualizado; 
b) endereço de difícil acesso; 
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 
de fornecimento e/ou endereço errado do candidato; 
d) correspondência recebida por terceiros 
e) e-mail não recebido por erro de envio do candidato.  
 

11.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
até a data da convocação dos candidatos para as provas 
correspondentes, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso a ser publicado. 
 

11.12. O candidato só será considerado habilitado pela 
Administração para ser nomeado, se preencher os requisitos 
deste Edital e da Lei de Organização Administrativa do 
Município de São Pedro do Piauí. 
11.13. Não serão fornecidos atestados, declarações, 
certificados ou certidões relativas à habilitação, classificação, 
ou   nota   de   candidatos, valendo   para   tal fim a publicação 
do resultado final e homologação em órgão de divulgação 
oficial. 
 
11.14. Os   casos   em   que   houver   omissão   ou   forem   
duvidosos   serão   resolvidos pela Comissão Organizadora 
do Certame e, quando for o caso, pela Prefeitura Municipal 
de São Pedro do Piauí e pelo INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS, no que a cada um couber. 
 
11.15. As despesas relativas à participação do candidato no 
Certame e à apresentação para posse e exercício correrão a 
expensas do próprio candidato. 
 
11.16.  Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí e o 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a esta Seleção. 
 
11.17.   São   impedidos   de   participarem   deste   Certame   
os   funcionários   do   INSTITUTO MACHADO DE ASSIS e seus 
parentes, consanguíneos ou por afinidade, até 2º (segundo) 
grau. 
 
11.18. Este Edital entrará em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Município, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

São Pedro do Piauí-PI, 04 de julho de 2016. 
 

_____________________________________________ 
Raimundo Ferreira Nunes 

 
Prefeito Municipal de São Pedro do Piauí 
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ANEXO I 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 

 
 

 
 

                                                           
1 A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no resultado ora 
apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou localidade. Não será 
permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas. 

ATIVIDADE DATA 

05/07/2016 Lançamento do Edital e Publicação 

06/07 a 12/08/2016 Período de inscrição. 

19/08/2016 
Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições deferidas)  e formulário 
próprio para recurso contra o referido resultado. 

20 a 23/08/2016 Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas  

23/08/2016 
Resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas com deficiência e/ou pedidos de 
atendimento especial  e formulário próprio para recurso contra o referido resultado. 

24 e 25/08/2016 
Prazo para recurso contra resultado preliminar das inscrições na condição de pessoas PNE 
e/ou pedidos de atendimento especial. 

26/08/2016 
Homologação de inscrição na condição de pessoa com deficiência e/ou pedidos de atendimento 
especial 

29/08/2016 
Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação 
da prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição, concorrência e endereço das 
escolas. 

11/09/2016 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS.  

13/09/2016 
Divulgação dos gabarito das Provas Objetiva (Preliminar) e formulário próprio para recurso 
contra o referido resultado. 

14 e 15/09/2016 Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas.  

23/09/2016 
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas 
Objetivas. 

26/09/2016 Divulgação do Gabarito das Provas objetivas (Oficial). 

27/09/2016 
Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas  e formulário próprio para recurso 
contra o referido resultado. 

28 e 29/09/2016 
Prazo para interposição de recursos, com finalidade única de ser corrigido apenas eventual 
erro material, como equívoco no nome, somatório de notas ou critério de desempate e 
solicitação de cópia do gabarito individual.1 

07/10/2016 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva. 

07/10/2016 Divulgação do resultado das provas objetivas pós-recursos. 

10/10/2016 
Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva  e formulário próprio para recurso contra o 
referido resultado. 

11 a 13/10/2016 Prazo para Recurso contra o Resultado Final1 

18/10/2016 Publicação do resultado Final e definitivo para Homologação 
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ANEXO II 
 
DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO  

E LOTAÇÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO) – RETIFICADO 

 

VALOR DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  R$ 60,00 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO R$ 80,00 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  R$ 100,00 
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101 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS 
GERAIS (AOSG) 

Ensino Fundamental Incompleto 08 02 10 40h 880,00 

102 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Urbana (01-ALTO DA CRUZ ) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

103 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Urbana ( 01- BOA NOVA) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

104 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Rural  (01- TODOS OS SANTOS) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

105 
AGENTE COMNITÁRIO DE SAÚDE 
Zona Rural  (01- BARRO VERMELHO) 

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de 
atuação desde a data de publicação do Edital 

01 - 01 40h 1.014,00 

106 VIGIA Ensino Fundamental Incompleto 06 01 07 40h 880,00 

107 BOMBEIRO HIDRÁULICO Ensino Fundamental Completo 01 - 01 40h 880,00 

108 AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Ensino Médio Completo  02 - 02 40h 880,00 

109 AGENTE DE ENDEMIAS Ensino Fundamental Completo  01 - 01 40h 1.014,00 

110 OFICIAL DE FARMÁCIA Ensino Fundamental Completo  01 - 01 40h 880,00 

111 RECEPCIONISTA Ensino Fundamental Completo  03 - 03 40h 880,00 

112 AUXILIAR DE BIBLOTECA 
Ensino Médio Completo + Qualificação Especiífca 
(Curso) 

02 - 02 40h 880,00 

113 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 03 - 03 40h 880,00 

114 DIGITADOR 
Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 
(Curso de Operação e Micro) 

01 - 01 40h 880,00 

115 FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

116 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

117 GESSEIRO Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 
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118 MOTORISTA CATEGORIA “D” 
Ensino  Fundamental Completo e portar Carteira 
Nacional de Habilitação na Categoria “D” 

03 - 03 40h 880,00 

119 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Curso Técnico na área com registro no Conselho 
Competente 

03 - 03 40h 880,00 

120 TÉCNICO EM LABORATÓRIO Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

121 TÉCNICO EM RADIOLOGIA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

122 TÉCNICO AGRÍCOLA Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica 01 - 01 40h 880,00 

123 TÉCNICO EM PRÓTESES DENTÁRIA 
Ensino Médio Completo + Qualificação Técnica e 
Registro no Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

124 ASSISTENTE SOCIAL  
Curso Superior Completo de Assistente Social e 
Registro no Conselho de Classe Competente 

02 - 02 30h 1.600,00 

125 FARMCÊUTICO  
Curso Superior Completo em   Farmácia e Registro 
no Conselho de Classe Competente 

02 - 02 40h 1.600,00 

126 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(ENDODONTIA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Classe Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

127 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(PERIODONTIA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Classe Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

128 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO 
(PROTÉSISTA) 

Curso Superior Completo em  Odontologia  com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Classe Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

129 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO (BUCO 
MAXILO FACIAL) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Classe Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

130 
CIRURGIAO DENTISTA – CEO (PACIENTES 
ESPECIAIS) 

Curso Superior Completo em  Odontologia com 
especialização na área e Registro no Conselho de 
Classe Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

131 CIRURGIAO DENTISTA ESF 
Curso Superior em Odontologia e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

03 - 03 40h 1.600,00 

132 EDUCADOR FÍSICO 
Curso Superior em Educação Física e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

133 ENFERMEIRO CAPS 
Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro 
no Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

134 ENFERMEIRO PSF 
Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro 
no Conselho de Classe Competente 

03 - 03 40h 1.600,00 

135 CARGO E VAGA INCORPORADOS AO 125 (FARMACÊUTICO) 

136 FISIOTERAPEUTA 
Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro 
no Conselho de Classe Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

137 MÉDICO ESF 
Curso Superior Completo em Medicina e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

05 01 06 40h 1.600,00 

138 MÉDICO PSIQUIATRA 
Curso Superior Completo em Medicina  com 
especialização na área do cargo e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

139 MÉDICO VETERINÁRIO 
Curso Superior Completo em Medicina Veterinária e  
Registro no Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

140 NUTRICIONISTA 
Curso Superior Completo em Nutrição e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

01 - 01 30h 1.600,00 

141 PSICÓLOGO  
Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no 
Conselho de Classe Competente 

01 - 01 40h 1.600,00 

 
(*) Vagas destinadas ao PNE nos termos Legislação Federal e Decreto Lei nº 3.298/1999. 
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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

QUADRO 1 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  (COMPLETO E INCOMPLETO) 

LÍNGUA PORTUGUESA  

Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego 
de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Alfabeto. Ortografia. Sílaba. Encontros vocálicos e consonantais. 
Dígrafo. Tonicidade. Classes de palavras. Sinais de pontuação. Acentuação. Sinônimo/antônimo. Sujeito e predicado. Sintaxe do período simples. 

MATEMÁTICA BÁSICA 

Números naturais; operações fundamentais; números fracionários; números decimais; multiplicação e divisão. resolução de situações problema; 
razão/proporção/regra de três, porcentagem, cálculo de médias, equações do 1º grau, equações do 2º grau, sistemas de equações do 1º grau. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS (AOSG): Conhecimentos sobre a limpeza de ambientes nas repartições públicas 
municipais; limpeza de dependências de circulação, dependências de trabalho e dependências sanitárias; conhecimentos sobre a prática de limpeza 
de pisos, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, mobiliário, em geral; conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para 
execução das limpezas antes relacionadas; normas de segurança nos serviços de limpeza, inclusive acerca do uso de materiais e equipamentos e 
proteção individual; conhecimentos de serviços de copa (preparação de café, chás, chimarrão); conhecimentos relacionados ao programa de 
alimentação escolar – cozinhas, produção de refeições para os alunos, produtos alimentícios, guarda e estocagem de produtos alimentícios; formas e 
procedimentos para servir (café, chás, água, chimarrão) no ambiente de trabalho; conhecimentos relacionados ao lixo, sua classificação, separação, 
coleta e destino adequado; Guarda e armazenagem de materiais e utensílios. Serviços de copa e cozinha, na limpeza e manutenção de ambientes 
internos; conhecimentos acerca do reparo de cafés, chás e outras bebidas servidas no ambiente de trabalho e conhecimentos acerca dos serviços de 
copa e cozinha, inclusive de preparo e distribuição da alimentação escolar, nas escolas da rede municipal de ensino; conhecimentos sobre a limpeza 
de dependências sanitárias, pisos, assoalhos, móveis, equipamentos, inclusive de informática; 

CARGO: VIGIA: Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de vigilância (desarmada) de bens 
públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público; conhecimentos acerca das formas de comunicação dos atos de depredação do 
patrimônio público, inclusive do patrimônio, histórico e cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de portas, janelas, 
guaritas, outros e outros acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre equipamentos necessários ao exercício das atribuições do 
cargo, bem como sua manutenção e conservação; conhecimentos sobre o controle de entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de vigilância 
e da forma e meios para a comunicação de anormalidades e ocorrências diversas, no local e horário de trabalho; conhecimento das 
responsabilidades e deveres dos servidores públicos municipais; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores da Administração 
Municipal com as autoridades, dirigentes superiores, servidores municipais, com outras autoridades municipais, com os munícipes; conhecimentos 
acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades 
pertinentes às características e à especificidade do cargo. Lei Orgânica e estatuto dos servidores. 

CARGO: BOMBEIRO HIDRÁULICO: Símbolos hidráulicos; Bitolas de tubulações em geral; Altura padrão de instalações em geral; Nomenclatura de 
materiais hidráulicos; Tipos de ferramentas para trabalhos hidráulicos; Noções de primeiros socorros; Tipos de calhas; Instalação de bombas. 
Abordagem sobre manutenção e recuperação de bombas e do sistema hidráulico. Revisão e ajuste nos registros, descargas e válvulas dos sistemas 
hidráulicos. Lubrificação e manutenção em bombas e outras partes do sistema hidráulico. Elaboração de relação de materiais necessários para 
manutenção e recuperação de sistemas de bombeamento de água e dos pontos de distribuição de água e de saneamento. Instalações, manutenções 
e resoluções de problemas hidráulicos. Normas técnicas (incluindo NBR’s atinentes à área) e de segurança aplicadas ao trabalho. Leitura e 
interpretação de projetos de instalações hidráulicas. Conhecimento de ferramentas inerentes a profissão. 

 

 

 



 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ 

CNPJ Nº 06.554.810/0001-76 

INSTITUTO MACHADODE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

IMA - INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 

 
2 

 

QUADRO 1 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  (COMPLETO E INCOMPLETO) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); O Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças; 

Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) 

e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças 

Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde 

Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal 

e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém-nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos 

da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância. Educação em saúde. 

Dengue, zika virus e chikungunya. 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS: Epidemiologia: conceito; história; prevenção de doenças; objetivos principais. Fatores predisponentes ao 
aparecimento de doenças, prevenções. Mortalidade, letalidade; índices de mortalidade; Indicadores de saúde. Expectativa de vida, coeficientes e 
índice utilizados em saúde pública. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: distribuição das doenças e dos agravos à saúde coletiva. 
Conglomerados, endemias, epidemias, imunização. Vigilância Epidemiológica e vigilância sanitária - O Processo Epidêmico Sistema de Informação 
em Saúde e a Vigilância Epidemiológica - SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil: princípios, diretrizes, controle social, planejamento. 
Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Doenças: Acidentes por animais peçonhentos, Dengue, 
Cólera, Doença de Chagas, Doenças Diarréicas Agudas, Doença Meningocócica, Esquistossomose Mansônica, Hanseníase, Hepatites Virais, 
Leishmaniose Tegumentar, Leishmaniose Visceral, Leptspirose, Malária, Meningites em Geral, Poliomielite, Raiva, Rubéola, Sarampo, Sífilis 
Congênita, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Tétano Acidental, Tuberculose. 

CARGO: OFICIAL DE FARMÁCIA: Diferenças entre os Medicamentos Ético, Genéricos e Manipulado. Interações Medicamentosas. Boas Práticas de 

armazenamento e conservação de medicamentos. Noções de controle de estoque. Boas práticas em farmácia. Orientações farmacológicas aos 

clientes. Noções básicas de farmacologia. Noções de administração hospitalar; Noções de organização e funcionamento da farmácia; Noções de 

higiene e biossegurança; Produtos farmacêuticos: noções de farmacologia, classe terapêutica, mecanismo de ação, efeitos adversos e informações 

de uso e administração de medicamentos; Legislação sanitária sobre medicamentos, estabelecimento farmacêutico, prescrição e receita; Normas de 

boas práticas de armazenamento - recebimento e controle de estoque de medicamentos; Normas de boas práticas de dispensação de medicamentos;  

CARGO: RECEPCIONISTA: Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: 

acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de recepcionista; 

Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público; Boas Maneiras; Organização do local de trabalho. Relações 

Interpessoais: comunicação humana e relações interpessoais. O processo de comunicação. A comunicação; fatores determinantes e barreiras. A 

comunicação nas organizações. Administração de conflitos: desenvolvimento de trabalho em equipe. Métodos de atendimento ao público. Cliente 

externo e interno. Atendimento telefônico e de balcão. O perfil do profissional de atendimento. Ética, postura e cidadania: o indivíduo e as 

características pessoais. 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D: Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: conceitos e definições. Sistema Nacional de Trânsito. Normas 

gerais de circulação e conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, classificação das vias públicas, 

velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não 

motorizados: o cidadão, a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor Categorias de habilitação. Inclusão e mudança das categorias 

de habilitação. O Veículo: equipamentos e acessórios, licenciamento, IPVA, DPVAT. Disposições gerais. Penalidades. Medidas Administrativas. 

Infrações. Crimes de trânsito. Direção defensiva: conceito. Acidente evitável e acidente inevitável Direção preventiva e corretiva. Tipos de atenção, 

Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Interação condutor veículo. 

Equipamentos de segurança, de informação, de comunicação. Inspeção do veículo. Ergonomia. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. 

Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrifuga e força centrípeta. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Mecânica (gasolina, 

etanol e diesel). Chassi. Motor. Tempo de funcionamento do motor. Órgãos e anexos: sistema de alimentação, sistema de distribuição, sistema de 

ignição, sistema de lubrificação e sistema de arrefecimento. Órgãos e anexos: sistema elétrico, sistema de transmissão, sistema de suspensão, 

sistema de direção, sistema de freios. Pneus e rodas. Primeiros socorros: conceito, definições e seus meios. 
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QUADRO 2 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Ortografia Oficial. Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Acentuação Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. 
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Concordância Nominal e Verbal. 
Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: coordenação e 
subordinação. Figuras de Linguagem. Fonologia. Sintaxe do período simples e composto. 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos 
de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de 
computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de 
cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Windows 8 e 10. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade. Funções administrativas: 
planejamento, organização, controle e direção. Estrutura organizacional. Comportamento organizacional. Rotinas administrativas: técnicas de arquivo 
e protocolo. Racionalização do trabalho. Higiene e segurança do trabalho: conceito, importância, condições do trabalho. Técnicas administrativas e 
organizacionais. Delegação de poderes; centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação. Redação oficial e técnica. Etiqueta no 
trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação interpessoal; atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Qualidade de 
vida no trabalho. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil: dos Princípios Fundamentais; dos Direitos e Garantias Fundamentais 
(dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos); da Administração Pública (Disposições Gerais; dos Servidores Públicos). 

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA: 1. Noções básicas de Biblioteca, tipos de Biblioteca, organização funcional; 2. Acervo, noções básicas de 
seleção/aquisição e tratamento técnico, guarda e preservação do acervo; tipos de catálogos; registro de obras (tombamento); preparo físico do 
material; obras de referência; bases de dados bibliográficas; 3. Atendimento ao usuário; conhecimentos básicos de circulação e empréstimo; 
levantamentos bibliográficos; orientação a consulta e pesquisa; serviços de referência; sistema de classificação; 4. Normatização de documentos 
conforme ABNT. 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Consultório Odontológico 2 – Noções 
de boas maneiras 3 – Noções de agendamento 4 – Noções de tipos de pacientes 4.1 - Fases de desenvolvimento das crianças 4.2 – Acolhimento do 
paciente 4.3 - Harmonia e humanização na clínica odontológica 5 – Noções de Anatomia Bucal 6 – Material equipamento e instrumental 7 – Fatores 
de risco no trabalho e formas de prevenção 7.1 – Fatores Biológicos - contaminação 7.1.1 – através de inalação, 7.1.2 - ferimentos na pele 7.1.3 - 
contato saliva e sangue 7.1.4 - instrumentos contaminados. 8 – Noções de ergonomia aplicados à odontologia 8.1 – Posições do paciente 8.2 – 
Posições do operador e instrumentador 9 – Trabalho com pessoal auxiliar no atendimento individual do paciente 9.1 – Noções de trabalho em equipe 
9.2 – Objetivos e princípios do trabalho a 4 mãos 9.3 – Técnicas de trabalho a 4 mãos 9.4 – Noções de instrumentação 10 – Noções de manutenção 
de equipamento odontológico 10.1 - Composição básica de um consultório odontológico 10.2 – Unidade de produção de ar comprimido – 
funcionamento e cuidados com compressor de ar. 10.3 – Cadeira odontológica e equipo 11 – Noções de higiene, limpeza e assepsia. 12 – Noções de 
biossegurança. 13 – Noções de esterilização de instrumental. 

CARGO: DIGITADOR:  Windows 8 E 10: Componentes Da Área De Trabalho; Componentes Das Janelas; Configuração Do Painel De Controle; Área 
De Transferência; Executando Uma Aplicação; Gerenciamento De Arquivos No Windows Explorer; Gerenciamento De Pastas No Windows Explorer; 
Gerenciamento De Lixeira; Formatação E Cópia De Discos; Calculadora; Bloco De Notas; Paint; Utilização Da Ajuda; Sistema De Menus; Atalhos E 
Ícones. Excel 2010/2012/2016: Atalhos E Barra De Ferramentas; Formatação De Dados; Seleção De Células; Fórmulas E Expressões Matemáticas; 
Referências Absolutas E Relativas; Intervalos Nomeados; Formatação Condicional; Funções De Usuário; Gerenciamento De Arquivos; Impressão; 
Vínculos Entre Planilhas; Proteção E Ocultação De Células; Gráficos. Word 2003/2007: Atalhos E Barra De Ferramentas; Modos De Seleção De 
Texto; Formatação De Fonte; Formatação De Parágrafo; Inserção De Símbolos, Figuras, Arquivos; Bordas; Marcadores E Numeração; Tabulação; 
Quebras; Texto Em Colunas; Tabelas; Modos De Visualização; Cabeçalho E Rodapé; Numeração De Páginas; Mala Direta; Índices; Verificação 
Ortográfica; Localização E Substituição De Texto; Impressão; Modelos. 
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QUADRO 2 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:  Identificação, Controle E Eliminação De Fatores De Risco (Em Relação A Qualidade De Vida, 
Produtos, Serviços Prestados, Meio Ambiente E Condições De Trabalho). - Vigilância Sanitária Dentro Do Sistema Único De Saúde. - Enfoque De 
Vigilância Em Saúde. Notificações e Lavratura de Ocorrências Na Fiscalização Sanitária. Epidemias e suas formas de prevenção, controle e combate. 
Normas de higiene e segurança do trabalho; Noções sobre serviços de saúde. Medidas preventivas no combate às doenças. Visitas domiciliares. 
Código Sanitário Estadual. Autos de infração, Notificações. Interdição de estabelecimentos. Requerimentos que visam a expedição de autorização, 
licença ou concessão. Diligências. Qualidade e higiene dos alimentos. Saneamento Básico. Saúde Pública e Meio Ambiente. Sistema Único de 
Saúde, Noções Básica sobre Processo Saúde-Doença, Noções Básicas sobre Saneamento Básico: Água, Esgoto e Lixo, Epidemiologia das 
seguintes doenças: Dengue, Febre Amarela, Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose, Escabiose, Febre Tifóide, Tuberculose, Hanseníase, Raiva, 
Diabetes Mellitus, Hipertensão, Leishimaniose, Aspectos Biológicos dos principais vetores, Conceitos sobre a participação popular no controle de 
vetores, Noções Básica sobre Vigilância Sanitária, Noções Básicas sobre Zoonoses. 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM:  01. Evolução da Enfermagem através da história. 02. Princípios Éticos. 03. Necessidades básicas do ser 
humano. 04. Interação do homem com o meio ambiente. 05. Agentes patogênicos. 06. Medidas preventivas contra infecção: assepsia, antissepsia, 
desinfecção, processos de esterilização. 07. A função do Auxiliar de Enfermagem na recuperação da saúde: Aspectos biopsicosocial. 08. Assistência 
de Enfermagem: Sinais vitais, curativo, cateterismo, administração de medicamentos. 09. Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas 
e soros utilizados em saúde pública (indicação, contraindicações, doses via de administração, efeitos colaterais); 10. Conservação de Vacinas de 
Soros (cadeia de frio). 11. Assistência ao paciente sob os aspectos preventivo, curativo e de reabilitação. 12. Unidade de enfermagem. 13. Central de 
material. 14. Assistência de enfermagem em clínicas: de doenças transmissíveis, obstétrica e ginecológica, pediátrica e psiquiátrica. 15. Sistema 
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90; Lei nº 8.142 de 28/12/90; 16. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; 
17. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; 18. Programa de Controle de Infecção Hospitalal. 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 1. Física das Radiações; 2. Meios de Proteção contra radiação. 3. Equipamentos radiológicos – filtros, 
grades, cones, filmes e ecrans. 4. Técnicas Radiológicas. 4.1 Incidências especiais. 4.3 Câmara escura – componentes. 5. Sistema ósseo: Distúrbio 
de crescimento e maturação do esqueleto. 6. Displasia ósseas. 7. Síndrome e anomalia óssea. 8. Doenças ósseas. Metabólicas, endócrinas e 
correlatas. 9. Lesões traumáticas, doenças inflamatórias ósseas. 10. Tumores ósseos e condições correlatas. 11. Doenças das articulações. 12. 
Condições diversas: Doenças inerciando‐as, coluna vertebral. 13. Abdome:métodos de investigação do abdômem agudo:. 14. Sinais radiológicos no 
abdômem agudo. 15. Trato gastro – intestinal. 15.1 Métodos de investigação. 15.2. Anatomia. 15.3. Lesões congênitas. 15.4. Processos inflamatórios 
e tumorais. 15.5. Estômago. 15.6. Esôfago. 15.7. Intestino Delgado e Grosso. 15.8. Vesícula biliar e pâncreas. 16. Aparelho Urinário. 16.1 Métodos de 
investigação. 16.2. Anatomia. 16.3. Anomalias congênitas. 17. Tuberculose e outras patologias inflamatórias. 18. Trauma. 19. Doenças císticas 
renais. 20. Anomalias vasculares renais. 21. Lesões tumorais. 22. Partes moles Mamografia. 23. Sinais precoces de lesões tumorais. 24. Tórax. 25. 
Métodos de exame, anatomia e má lformação congênitas. 26. Infecções pulmonares aguda. 27. Tuberculose pulmonar. 27. Micoses e outras 
inflamações crônicas. 29. Doenças ocupacinonais. 30. distúrbios circulatórios. 31. Tumores dos pulmões. 32. infecções pulmonares diversas, 
doenças de pleura. 33. Mediastino e Diafragma. 34. Sistema cardiovascular. 35. Órbita Fase, seios faciais, mastóide. 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA: 01 – Solos: formação e constituição; 02 – Propriedades Físicas; 03 – Matéria orgânica e organismos do solo; 04 – 
Corretivos e fertilizante: propriedades básicas; 05 – Classificação e emprego; 06 – Defensivos agrícolas: características; 07 – Principais tipos de 
emprego; 08 – Culturas agrícolas: milho. Feijão. Mandioca, mamão, maracujá, citros, abacaxi e banana; 09 – Botânica; 10 – Adubação e calagem; 11 
– Propagação; 12 – Pragas; 13 – Doenças e seu controle; 14 – Manejo; 15 – Doenças; 15 – Pragas e seu controle; 16 – Legislação ambiental – 
Legislação Federal. Legislação Estadual; 17 – Competências dos principais órgãos ambientais – Instituto Brasileiro do meio Ambiente e recursos 
naturais renováveis – IBAMA; 18 ‐ Superintendência de defesa florestal – SDF; 19 – Centro de recursos ambientais – CRA; 20 – Conselho Estadual 
de Proteção ao meio ambiente – CEPRAM; 21 – Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA; 22 – Ministério do Meio Ambiente – MMA; 23 – 
Noções gerais acerca das unidades de conservação áreas de preservação permanentes e parques estaduais; 24 – Noções gerais de educação 
ambiental; 25 – Conceitos gerais em ecologia; 26 – Os ecossistemas; 27 – Ciclo de nutrientes; 28 – A biosfera; 29 – Queimadas e desmatamentos; 
30 – Educação Ambiental – reciclagem e reflorestamento; 31 – Preservação e conservação de recursos naturais; 32 – Instalação de horta: tipo, 
localização, ferramentas e utensílios; 33 – Solo e clima; 34 – Adubação; 35 – Irrigação; 36 – Semeadura; 37 – Espaçamento e canteiros; 38 – Ervas 
daninhas; 39 – Nematóides; 40 – Época de colheita e plantio; 41 – Tratos culturais – Escarificação, transplantação, desbaste, amontoa e cobertura 
morta; 42 – Cultura de hortaliças, condimentos, frutas, leguminosas, grãos e tubérculos; 43 – Produção de mudas, podas e enxertias; 44 – Rotação e 
consorciação. 
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QUADRO 2 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO: 1. Manuseio da Vidraria Básica de Laboratório, Tais Como: Tubo de Ensaio, Becker, Provetas, Buretas, 

etc. 2. Assepsia e Limpeza de Material de Laboratório. 3. Instrumentos e Aparelhos de Laboratórios e sua conservação (microscópio, estufa, balança 

de precisão e destiladores). 4. Técnicas de Pesagens, Filtração e Decantação. 5. Conservação de Material Biológico. 6. Técnicas de Colheitas de 

Material Biológico. 7. Conservação e Manuseio de Drogas e Produtos comumente usados em Laboratório. 8. Controle de Estoque de Material 

utilizado no Laboratório. 9. Material Cirúrgico comumente usados em Laboratório. 10. Cuidados para evitar acidentes com material químico e 

biológico. 

CARGO: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA: História da Computação, Noções gerais de informática, Memória RAM, Word, Excel, Internet, sistema 

operacional Windows, Vírus, Noções de operações com arquivos em ambiente Windows, Conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios). 

Utilização do Windows Explorer: cópias, mover arquivos, criar diretórios, Conhecimentos básicos de editor de textos (ambiente Windows) criação de 

um novo documento, formatação e impressão, Conhecimentos básicos de planilha eletrônica (ambiente Windows) cálculo, formatação e impressão. 

Organização e Métodos de Processamento da Dados. Fundamentos de Processamento de Dados Hardware. Aplicativos e Utilitários de Software. 

CARGO: GESSEIRO: Ética, Cidadania e Legislação Profissional; Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia; Técnicas de imobilização e 

confecção de aparelho gessado; Fraturas, luxações, contusões, entorses e ferimentos em geral (procedimentos básicos específicos do técnico); 

Normas de biossegurança; Prestação de Primeiros Socorros Noções gerais de técnica radiológica, anatomia e fisiologia; Física das radiações; 

Técnicas radiológicas do crânio; Técnicas radiográficas dos ossos e articulações; Mamografia; Exames contrastados; Fatores radiológicos; 

Equipamento de radiodiagnóstico; Outros procedimentos e modalidades diagnósticas; Câmara escura; Câmara clara – seleção de exames, 

identificação; exames gerais e especializados em radiologia; Radioproteção; Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental; Políticas de 

Saúde; Saúde Pública; Sistema Único de Saúde (SUS). 

CARGO: TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA: Ética profissional; Material de prótese; aparelho ortodônticos; prótese total; prótese parcial removível; 

prótese parcial fixa; anatomia e escultura; consolidação das normas do CFO para os TPDs. Classificação dos dentes, características. Metoplástica, 

fundição, técnica de preparo, provisório. Encerramento de dentaduras, escultura e montagem dos dentes, ajuste da oclusão, inclusão, acrilização, 

recortes e polimentos. Aparelhos removíveis, técnica de construção. Metalocerâmica, fundição, técnicas de aplicação, acabamento. Equipamentos e 

instrumental. Materiais dentários. Considerações gerais da área. Noções gerais de confecção laboratorial de aparelho ortodônticos removíveis. 

Anatomia e escultura dental: descrição das características dos dentes permanentes e oclusão dentária. Passos laboratoriais em prótese parcial 

removível, fixa e total. Materiais dentários: cera, gesso, revestimentos fosfatados, materiais para fundição, resinas, porcelanas e soldas. Métodos de 

esterilização e higiene. 
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QUADRO 3 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1. LÍNGUA E LINGUAGEM 1.1. Norma culta e variedades linguísticas. 1.2 Semântica e interação. 1.3 Significação das palavras. 1.4. Denotação e 

conotação. 1.5. Funções da Linguagem. 1.6. Textualidade (coesão, coerência e contexto discursivo). 2. MORFOSSINTAXE 2.1 Estudo dos verbos e 

sua relação com as formas pronominais. 2.2 Sintaxe do período e da oração e seus dois eixos: coordenação e subordinação. 2.2.1 Sintaxe de 

Concordância. 2.2.2. Sintaxe de Colocação. 2.2.3. Sintaxe de Regência. 2.3. Análise Sintática 2.4. Estudo das classes gramaticais (incluindo 

classificação e flexão): Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos, Formas variantes. 2.5. 

Emprego das palavras. 3. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO 4. ESTUDO DE TEXTOS 4.1 Interpretação de textos. 4.2. Tópico frasal e sua relação 

com ideias secundárias. 4.3. Elementos relacionadores. 4.4 Pontuação. 4.5. Conteúdo, ideias e tipos de texto. 4.6. O texto literário: tema, foco 

narrativo, personagens, tempo. 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 

Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos 

de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de 

computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de 

cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Windows 8 e 10. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL: História do Serviço Social: a institucionalização e o processo de profissionalização do Serviço Social nos contextos 

sociais da América Latina e do Brasil; Surgimento do Serviço Social no Brasil e as influências européia e norte-americana; primeiras contribuições 

teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na América Latina e no Brasil; Críticas à reconceituação; e o Serviço Social na atualidade. 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social: a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-metodológica do 

Serviço Social; e Questões teóricometodológicas atuais. Política Social: a questão da assistência social, da cidadania e dos direitos sociais; O 

neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: assistência social, previdência social, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa 

portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, política de assistência social, entre outras. Projetos Sociais: planejamento, administração e 

avaliação. Fundamentos Práticos do Serviço Social; instrumental técnico para realização de atendimentos; Elaboração de documentos técnicos; e 

Serviço Social e interdisciplinaridade. Ética Profissional do Assistente Social. 

CARGO: NUTRICIONISTA: 1 Nutrição básica. 1.1 Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes alimentares. 

1.2 Aspectos clínicos da carência e do excesso. 1.3 Dietas não convencionais. 1.4 Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação 

nutricional. 1.5 Nutrição e fibras. 1.6 Utilização de tabelas de alimentos. 1.7 Alimentação nas diferentes fases e momentos biológicos. 2 Educação 

nutricional. 2.1 Conceito, importância, princípios e objetivos da educação nutricional. 2.2 Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos 

alimentares. 2.3 Aplicação de meios e técnicas do processo educativo. 2.4 Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. 3 

Avaliação nutricional. 3.1 Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. 3.2 Técnicas de medição. 3.3 Avaliação do estado e situação nutricional 

da população. 4 Técnica dietética. 4.1 Alimentos: conceito, classificação, características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos. 

4.2 Seleção e preparo dos alimentos. 4.3 Planejamento, execução e avaliação de cardápios. 5 Higiene de alimentos. 5.1 Análise microbiológica, 

toxicológica dos alimentos. 5.2 Fontes de contaminação. 5.3 Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de 

microorganismos no alimento. 5.4 Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. 5.5 Enfermidades transmitidas pelos alimentos. 6 

Nutrição e dietética. 6.1 Recomendações nutricionais. 6.2 Função social dos alimentos. 6.3 Atividade física e alimentação. 6.4 Alimentação 

vegetariana e suas implicações nutricionais. 7 Tecnologia de alimentos. 7.1 Operações unitárias. 7.2 Conservação de alimentos. 7.3 Embalagem em 

alimentos. 7.4 Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. 7.5 Análise sensorial. 8 Nutrição em saúde pública. 8.1 Análise 

dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública. 8.2 Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. 9 Dietoterapia. 9.1 

Abordagem ao paciente hospitalizado. 9.2 Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades. 9.3 Exames laboratoriais: 

importância e interpretação. 9.4 Suporte nutricional enteral e parenteral. 10 Bromatologia. 10.1 Aditivos alimentares. 10.2 Condimentos. 10.3 

Pigmentos. 10.4 Estudo químico‐bromatológico dos alimentos: proteínas, lipídios e carboidratos. 10.5 Vitaminas. 10.6 Minerais. 10.7 Bebidas. 
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QUADRO 3 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia Geral. 2. Efeitos fisiológicos, métodos, indicações e contra indicações de: termoterapia, fototerapia, 
hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e eletrocupuntura. 3. Manipulação vertebral. FISIOTERAPIA APLICADA - Fisioterapia em 
traumatologia: Fraturas, Luxações, Entorses, Distensões, Lesões ligamentares. 5. Artroplastia. 6. Ligamentoplastias Patologias Parelo-fuemurais. 7. 
Fisioterapia em neurologia. 8. Acidente vascular celebral. 9. Lesões medulares. 10. Paralisia facial periférica. 11. Miopatias. 12. Neuropatias. 13. 
Fisioterapia em reumatologia; 14. Fisioterapia em Ginecologia e obstetrícia. 15. Fisioterapia em ortopedia. 16. Luxações Congênitas do Quadril, Pé 
torto congênito. 17.Deformidade adquirida dos pés e dos joelhos. 18. Fisioterapia em pediatria. 19. Fisioterapia cardiovascular. 20. Fisioterapia em 
pneumonia. 21.Fisioterapia em queimados. 22. Ética e Legislação Profissional. 

CARGO: PSICÓLOGO: 1. Política de saúde no Brasil. 2. A saúde mental no contexto da Saúde Pública: níveis de assistência e sua integração. 3. 
Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e reintegração social: aspectos clínicos, educacionais, sociais 
e organizacionais. 4. Concepções sobre grupos e instituições. 5. Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. 6. Noções sobre 
desenvolvimento psicológico e psicodinâmica, segundo as principais teorias. 7. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologias. 8. 
Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. 9. Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 
Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. 10. Conceitos e procedimentos 
básicos de Psicoterapia. 11. O Psicólogo na construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. 12. Álcool, 
tabagismo e outras drogas. 13. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional do Psicólogo. 14. Ética profissional. 15. 
Psicologia Social. 16. Cultura juvenil. 17. Terapia Breve. 18. Trabalho em Rede. 19. Orientação Familiar. 20. Princípios da intersetorialidade 21. 
Mediação de Conflitos. 22. Trabalho Multidisciplinar. 23. Elaboração de Relatórios e Pareceres Psicossociais. 24. Estudo de caso. Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Lei 10.216 /01 - Dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Psicologia e Políticas Públicas. Psicologia 
Escolar: Teorias da aprendizagem. Teorias da personalidade: teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e teoria comportamental. 
Psicodrama: Teoria e técnicas. Terapias e os fundamentos da psicoterapia. 

CARGO: MÉDICO PSF: 1. Educação em Saúde - Políticas de Saúde; 2. Princípios e Diretrizes do SUS - Medicina em saúde pública; 3. Saneamento 

básico; 4. Profilaxia e controle de doenças transmissíveis; 5. Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização - Doenças Infecto Contagiosas; 6. 

Vigilância em Saúde - Epidemiologia – Imunologia – Esquema de vacinação; 7. Medicina Psiquiátrica - Saúde mental comunitária; 8. Anatomia e 

fisiologia da reprodução humana; 9. Planejamento familiar - Medicina maternoinfantil - Cuidados pré-natais - Complicações na gravidez - Trabalho de 

parto - Puerpério e cuidados com o recém-nascido; 10. Assistência na saúde da criança - Doenças comuns na infância – Crescimento e 

desenvolvimento da criança - Terapia de reidratação oral - Controle da desnutrição; 11. Saúde da Mulher – Doenças transmissíveis - Atuação no 

controle de infecção hospitalares - Rotinas em Ginecologia e Obstetrícia - Cuidados préoperatório e pós-operatório - Consultas ambulatoriais - 

Assistência à portadores de doenças crônicas; 12. Distúrbios nutricionais; 13. Técnicas básicas de Medicina - Serviço de Prevenção de Doenças 

Crônico-Degenerativos; 14. Noções Básicas de Urgência; 15. Emergência na Prática Médica - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral - Emergência 

Hipertensiva. – Infarto agudo do miocárdio - Arritmias cardíacas - Insuficiência cardíaca - Edema agudo de pulmão - Insuficiência respiratória – 

Pneumonias - Insuficiência renal aguda; 16. Hemorragia digestiva – Enterocolopatias - Colecistite aguda - Lesões agudas da mucosa gastroduodenal; 

17. Meningites - Profilaxia de raiva e tétano - Descompensações no paciente diabético; 18. Acidente vascular cerebral - Estado epilético; 19. 

Intoxicações agudas; 20. Acidentes por animais peçonhentos; 21. Choque – Traumatismo crânio-encefálico - Traumatismo abdominal - Traumatismo 

torácico. 

CARGO: ENFERMEIRO PSF: 01. Ética e legislação profissional; 02. Saúde da Família e estratégia de organização da Atenção Básica; 03. 

Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) – Sistema de classificação da prática profissional do enfermeiro; 04. Sinais vitais; 05. 

Administração de medicações; 06. Principais orientações para coleta de exames; 07. Cuidados com os pacientes domiciliares; 08. Técnicas de 

curativo; 09. Técnica de coleta de Papanicolau; 10. Código de Ética de Enfermagem; 11. Direitos e Deveres do paciente; 12. Programas de Saúde (do 

idoso,do adulto, da criança e do adolescente) 13. Saúde da Mulher (pré-natal, prevenção de câncer de colo de útero e de mama, puerpério, 

planejamento familiar, DST); 14. Assistência de enfermagem materno-infantil; 15. Doenças Transmissíveis; 16. Doenças de Notificação Compulsória, 

Noções de Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica; Condutas frente a casos de Dengue, acidente antirrabico-humano, meningites, Hepatites 

virais, HIV, acidente por animal peçonhento, hanseníase, tuberculose; 17. Doenças Crônicodegenerativas (diabetes, hipertensão); 18. 

Imunobiológicos (calendário de vacinação, Técnica de aplicação de vacinas, contra-indicações gerais e especificas, agendamento de vacinas e 

eventos adversos à vacinação), rede de frio; 19. Atribuições de profissionais que integram as equipes do PSF. 
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QUADRO 3 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: ENFERMEIRO CAPS: Sistema Único de Saúde (Legislação e financiamento).Ética profissional (princípios básicos de ética e relações 
humanas). História e modelo da assistência psiquiátrica no Brasil (Reforma Psiquiátrica; Política de Saúde Mental no Brasil). Direito à saúde mental. 
Rede de atenção psicossocial. Centros de atenção psicossocial. Epidemiologia da saúde mental. Psicofarmacologia e Psicopatologia. Exame do 
paciente psiquiátrico. Psicoterapias: individuais e de grupo. Terapias biológicas. Emergências psiquiátricas. Classificação dos transtornos mentais. 
Retardo mental. Demência. Delirium. Dependência química. Esquizofrenia. Transtornos de ansiedade. Transtornos do humor. Transtornos 
psicossomáticos. Transtornos de personalidade. Transtornos alimentares. Transtornos de conduta. Transtornos do sono. Transtornos de adaptação. 
Transtornos de estresse pós‐ traumático. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos factícios. Transtornos de Déficit de 
atenção e Hiperatividade. Necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. 

CARGO: FARMACÊUTICO: Farmacologia Geral: Farmacocinética, Farmacodinâmica, Receptores e modos de ação. Classes, modos de ação, 
toxicidade, relação estrutura atividade, efeitos adversos e interações medicamentosas de fármacos que atuam no(a): Sistema Nervoso Autônomo, 
Sistema Nervoso Central, sistema cardiovascular e renal, sistema endócrino, terapia antimicrobiana e antiparasitária. Boas práticas de produção, 
controle de qualidade, distribuição, dispensação de medicamentos e legislação pertinente. Controle de Qualidade de Medicamentos: Análises 
químicas, físico-químicas e microbiológicas. Qualificação de Equipamentos e Instrumentos. Validação de Processos e Métodos Analíticos. Legislação 
pertinente. Bromatologia e Tecnologia de Alimentos: composição química dos alimentos, suas propriedades nutricionais e funcionais; Análise e 
controle de qualidade de alimentos; Tecnologia de alimentos industrializados; Métodos de conservação; Fiscalização realizada por órgãos 
competentes. Deontologia e Legislação Farmacêutica: Legislação pertinente ao exercício profissional do Farmacêutico; código de Ética do profissional 
Farmacêutico; Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei 
Federal nº 6390, de 23 de setembro de 1976. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de Ética dos Servidores Públicos. 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO: Educação física e lazer: cultura; políticas públicas; formação, características e competências do profissional de 
educação física. Aprendizagem motora: natureza da aprendizagem; diferenças individuais; conhecimento de resultados e motivação. Organização do 
ensino: planejamento, seleção de conteúdo, metodologia e avaliação. Educação física e os paradigmas da atividade física, aptidão física, saúde e 
qualidade de vida. A prática de exercícios nas perspectivas da saúde e do lazer: princípios básicos da orientação de exercícios. Princípios 
norteadores da prática de exercícios em condições ambientais especiais.  Jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, artes marciais, musculação, 
atividade laboral e exercícios compensatórios nas perspectivas da saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos sobre a especificidade do 
conteúdo, regras, métodos, modalidades, apreciação, prescrição e avaliação. A intervenção do profissional de Educação Física sob o esporte de alto 
rendimento, o esporte para o lazer e o esporte para a saúde: Concepções, significados, possibilidades e limitações. Gestão em esportes: concepção, 
competências e habilidades necessárias ao gestor esportivo. A Educação Física e os temas transversais. Prescrição, supervisão e avaliação de 
exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes faixas etárias e grupos populacionais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e 
atividades físicas para diabéticos, hipertensos, obesos, idosos e cardíacos: conhecimentos anátomo-fisiológicos. Educação física e saúde coletiva. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física). 

MÉDICO VETERINÁRIO: 1- Fundamentos teóricos de Bem-Estar Animal e de Bioética. 2- Diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção da 
Febre Aftosa. 3- Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, Febre Maculosa, Gripe Aviária, Larva Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, 
Toxoplasmose e Tuberculose (agente, espécies acometidas, sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, 
diagnóstico, notificação). 4- Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância epidemiológica e de controle (doenças de interesse 
para a Saúde Pública). 5- Produtos veterinários: medidas e orientações para o uso responsável (antimicrobianos, endectocidas e inseticidas para 
grandes e pequenos animais). 6- Código de ética profissional e Regulamentação da profissão de Médico Veterinário. 1- Fundamentos teóricos de 
Bem Estar Animal e de Bioética. 2- Diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção da Febre Aftosa. 3- Zoonoses: Brucelose, Febre Amarela, 
Febre Maculosa, Gripe Aviária, Larva Migrans, Leishmaniose, Leptospirose, Raiva, Toxoplasmose e Tuberculose (agente, espécies acometidas, 
sintomas nos seres humanos, sinais clínicos nos animais, formas de transmissão, diagnóstico, notificação). 4- Doenças infecciosas e parasitárias: 
aspectos clínicos, de vigilância epidemiológica e de controle (doenças de interesse para a Saúde Pública). 5- Produtos veterinários: medidas e 
orientações para o uso responsável (antimicrobianos, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos animais). 6- Código de ética profissional e 
Regulamentação da profissão de Médico. Veterinário 

MÉDICO PSIQUIATRA: Legislação e Saúde Pública: 1) Conceitos de saúde pública e saúde coletiva. 2) Conceitos dos princípios da Reforma 
Sanitária. 3) Educação em saúde. 4) SUS e política nacional de saúde. 5) Ações de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, mulher, 
homem, idoso. 6) DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase. 7) Ações de Atenção à Vigilância em Saúde: a) Vigilância Epidemiológica; b) Vigilância 
Sanitária e Ambiental; c) Vigilância à Saúde do Trabalhador. 8) Ética Profissional. 9) Legislação. Específico: 1) Medicamentos: Informações Básicas. 
2) Efeitos Colaterais e seu Manejo. 3) Tratamentos Farmacológicos: Algoritmos. 4) Fundamentos Psicanalíticos: Teoria e Psicopatologia. 5) Delirium, 
Demência, Transtorno Amnéstico. 6) Transtornos Relacionados a Substâncias. 7) Esquizofrenia. 8) Outros Transtornos Psicóticos. 9) Transtornos de 
Humor. 10) Transtornos de Ansiedade. 11) Transtornos Alimentares. 12) Transtorno de Déficit de Atenção. 
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QUADRO 3 – ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – CEO (ENDODONTIA): Ética Profissional e Legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiografia e 

revelação. Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário. Exames clínicos e diagnósticos. 

Participação na programação das atividades e seu controle, notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. 

Participação nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas unidades de saúde quanto na comunidade. Participação nas 

ações de controle social. 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. Participação nas ações que visem a implementação, efetivação e consolidação 

dos princípios. Normas e diretrizes do SUS. Finalidades e atividades previstas no Padrão Funcional de cada posto de trabalho, conforme ato de 

regulamentação do Secretário Municipal de Saúde. 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – CEO (PERIODONTIA):  Ética Profissional e Legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiologia e 

revelação. Orientação para a saúde bucal. Atendimento Clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário. Exames clínicos e diagnósticos. 

Participação na programação das atividades e seu controle, notadamente, a de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. 

Participação nas ações de educação e saúde, individualmente ou em grupos, tanto nas unidades de saúde quanto na comunidade. Participação nas 

ações de controle social. Participação junto à equipe de saúde e capacitação de recursos humanos, planejamento, coordenação, supervisão e 

execução de serviços, programas ou projetos na área de odontologia. Participação nas ações que visem a implementação, efetivação e consolidação 

dos princípios. Normas e diretrizes do SUS. Finalidades e atividades previstas no Padrão Funcional de cada posto de trabalho, conforme ato de 

regulamentação do Secretário Municipal de Saúde. 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – CEO (BUCO MAXILO FACIAL):  1. Princípios de Cirurgia: 1.1. Metodização Cirúrgica; 1.2. Medidas de 

Biossegurança 1.3. Prevenção e tratamento das emergências médicas; 1.4. Primeiros Socorros na pratica cirúrgica; 2 - Anatomia Cirúrgica da Face; 3 

- Processo de Cicatrização: 3.1. Cura e Reparação; 4. Imagenologia para Cirurgia Buco-Maxilo-Faciais; 5. Anestesia Local; 6. Inflamações e Infecções 

Odontogênicas; 7. Técnica para Exodontias: acidentes e complicações; 8. Traumatismo Buco-Maxilo-Facial: 8.1. Diagnóstico e Tratamento; 9. Cirurgia 

Pré-Protética: 9.1. Indicações e Técnicas; 9.2. Bases biológicas da osseointegração; 9.3. Técnica cirúrgica para implantodontia; 10. Transplante e 

reimplante dental; 11. Cistos e tumores odontogênicos: 11.1. Diagnóstico e tratamento; 12. Deformidades dento faciais: 12.1. Diagnóstico e 

tratamento: 12.2. Correção e reconstrução: 13. Desordens temporomandibulares e dor facial: 14. Doenças gerais: manifestações bucais e sistêmicas. 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – CEO (PACIENTES ESPECIAIS):  1. Conceito e classificação; 2. Psicologia e o atendimento ao paciente com 

necessidade especial; Gestante; 3. Síndromes e deformidades crânio-maxilo-faciais; 4. Distúrbios psiquiátricos, comportamentais e neurológicos; 5. 

Deficiências sensoriais; 6. Endocardite Bacteriana; 7. Hipertensão; 8. Diabetes; 9. Odontogeriatria; 10. Distúrbios hematológicos; 11. Insuficiência 

renal crônica; 12. Câncer bucal e cuidados com o paciente oncológico; 13. Hepatopatias. 

 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – ESF FUNDAMENTOS DE ODONTOLOGIA: Trabalho multiprofissional em equipe, reuniões, ações e atribuições 

dos profissionais da equipe de Saúde Bucal; Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático); 

PATOLOGIA ORAL: Alterações no desenvolvimento e crescimento das estruturas orais e para-orais; Cárie dentária e suas sequelas; Neoplasias 

benignas de origem não-odontogênicas; Cisto odontogênico e não-odontogênico; Manisfestações Orais das doenças sistêmicas e infecções orais por 

fungos, vírus e bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Lesões benignas e malignas de cavidade bucal; 

Aspectos Semiológicos da prática odontológica: anamnese, exames objetivos e complementares; 

FARMACOLOGIA: Conceitos gerais e vias de introdução e eliminação dos medicamentos e suas posologias; Medicação sistêmica, profilática e 

terapêutica; 

ANESTESIOLOGIA: Noções básica de anestesia local 
 

CIRURGIÃO DENTISTA – CEO (PROTÉSISTA): 1. Prótese Parcial Removível: Elementos constituintes, Biomecânica de inserção e retirada, 

Princípios Biomecânicos, Retentores extra-coronários e Procedimentos clínicos e laboratoriais relacionados com as fases de instalação; 2. Prótese 

Total: Próteses Totais Removíveis. Estética e Relações Intermaxilares em Prótese Total. Manutenção em Prótese Total; 3. Sistema Único de Saúde – 

SUS. 
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ANEXO IV 
 

           EDITAL Nº. 001/2016 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - PI 
 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU QUE NECESSITAM DE 
CUIDADOS ESPECIAIS 

 
REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
O(A)candidato(a) ______________________________________________________________________________, CPF n.° ___________________________, candidato(a) 
à seleção para provimento de vagas para o cargo___________________________________________________regido pelo Edital n.° 001/2016 
requerer vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou 
LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no 
qual constam os seguintes dados: 
Tipo de deficiência de que é portador:   ____________________________________________________.  
Código correspondente da (CID):   ____________________________________________________. 
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo:   ___________________________________________________. 
 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais 
como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa 
concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 5 deste edital, 
sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia 
médica. 
 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 
 

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou) de tratamento especial. 
 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 
 

 
              HÁ NECESSIDADE DE PROVA E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 
 

 
No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e(ou) o tratamento especial necessário(s). 

 

1. Necessidades físicas: 
( ) sala para amamentação (candidata que tiver necessidade 
de amamentar seu bebê) 
(    ) sala térrea (dificuldade para locomoção) 
( ) sala individual (candidato com doença 
contagiosa/outras) 
(    ) maca 
(    ) mesa para cadeira de rodas 
(    ) apoio para perna 
1.1. Mesa e cadeiras separadas 
(    ) gravidez de risco 
(    ) obesidade 
(    ) limitações físicas 
 

1.2. Auxílio para preenchimento: 
 (    )  dificuldade/ impossibilidade de escrever) a folha de 
respostas da prova objetiva 

1.3. Auxílio para leitura (ledor) 
(    ) dislexia 
(    ) tetraplegia 
 
2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa visão) 
(    ) auxílio na leitura da prova (ledor) 
(    ) prova em braille e ledor 
(    ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16) 
(    ) prova superampliada (fonte 28) 
 
3. Necessidades auditivas (perda total ou parcial da audição) 
(   ) intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 
(    ) leitura labial 
 

 
 

__________________________________, ______________de_____________________ 2016 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato (a) 
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ANEXO V – DO ENVIO DE RECURSOS 
 

Para a interposição de recursos o candidato deverá, SOB PENA DE NÃO TER O RECURSO CONHECIDO: 
 
5.1.A – Todos os recursos deverão ser enviados para o e-mail ima.saopedropi2016@outlook.com  
 
 

Nº TIPO DE RECURSO SITUAÇÃO 
ANEXOS QUE DEVERÃO SER 

ENVIADOS 

POSSÍVEL INDEFERIMENTO 

DO RECURSO POR 

DESCUMPRIMENTO AO 

EDITAL. 

01 
RECURSO CONTRA DIVULGAÇÃO DAS 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

Candidatos cujos comes não 

aparecem na relação de 

inscrições deferidas e/ou que 

estiverem com informações 

erradas no cadastro. 

1 – Formulário Para Recurso 

devidamente preenchido 

2- Comprovante De Inscrição 

(Boleto) 

3- Comprovante De 

Pagamento 

- Não anexar a documentação 

completa. 

- Enviar apenas o formulário de 

recurso. 

 

02 

RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO 

PARA CONCORRER A VAGA DE PNE 

E/OU TRATAMENTO ESPECIAL E/OU 

PROVA AMPLIADA 

Candidatos que enviaram 

documentação obedecendo os 

critérios do edital, no entanto, 

tiveram seu pedido indeferido. 

1- Formulário para 

recurso devidamente 

preenchido 

- Toda documentação deverá ser 

entregue no prazo estipulado no 

edital, portanto, não é permitido a 

juntada de documentos na fase 

recursal. 

- Envio de recurso fora do prazo. 

03 

RECURSO CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR DAS PROVAS 

OBJETIVAS 

Contestação por parte dos 

candidatos contra o gabarito 

preliminar das provas 

objetivas. 

1 – Formulário para recurso 

devidamente preenchido. 

 

– Recursos mal fundamentados. 

– Enviar recursos no corpo do e-

mail. 

– Envio de recursos fora do prazo 

estipulado para tal fim; 

04 

RECURSO CONTRA RESULTADO 

PRELIMINAR DAS PROVAS 

OBJETIVAS 

1 – Solicitação de 

acesso ao gabarito individual 

do candidato. 

2 Pedido de 

recontagem dos pontos obtidos 

na prova objetiva. 

3 – Não serão mais 

analisados nesta etapa, 

recursos contra questões da 

prova objetiva. 

2 – Formulário para recurso 

devidamente preenchido. 

- Recursos não preenchidos 

devidamente; 

– Envio de recursos fora do prazo 

estipulado para tal fim; 

 

05 

RECURSO CONTRA RESULTADO 

FINAL PRELIMINAR DAS PROVAS 

OBJETIVAS 

3 – Período de correção de 

alguma informação no cadastro 

do candidato. Nesta fase, não 

serão analisados recursos 

referentes a questões da prova, 

pontuação ou solicitação do 

gabarito individual. 

3 – Requerimento simples 

feito pelo próprio candidato 

solicitando alguma alteração 

cadastral. 

– Envio de recursos fora do prazo 

estipulado para tal fim; 

 

 

5.2 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto Machado de Assis-IMA no prazo de 02 

(dois) dias úteis da publicação dos resultados.  

5.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos 

no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br , sob pena de perda do prazo recursal. 

 

mailto:ima.saopedropi2016@outlook.com
http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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5.4 Os recursos deverão ser protocolados em formulário próprio que será disponibilizado logo após a publicação de 

cada resultado no endereço eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br 

5.5 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.  

5.6 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 

estabelecido neste Edital não serão apreciados. 

5.7 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 5.1 deste Edital. 

5.8 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente ao gabarito preliminar divulgado, 

não sendo aceitos recursos coletivos. 

5.9 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas 

serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.  

5.10 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 

resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.  

5.11 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 

candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.  

5.12 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 

classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 

desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.  

5.13 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.  

5.14 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.  

5.15 Não serão aceitos recursos via fax, por meio de cartas, ou, ainda, fora do prazo.  

5.16 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço 

eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br . Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  

5.17 A Banca Examinadora do Instituto Machado de Assis, empresa responsável pela organização do certame, 

constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos ou revisões adicionais. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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ANEXO IV 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTIA:  

Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Endodontista; 
Realizar procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; 
procedimentos cirúrgicos paraendodônticos; e tratamentos dos traumatismos dentários;  
 
CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA:  

Exercer as atribuições dispostas na Legislaçãoespecífica da profissão de Odontólogo Cirurgião Periodontista; Desenvolver 
avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; avaliação da influência da doença periodontal em condições 
sistêmicas; controle dos agentes etiológicos e fatores de risco das doenças dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes 
e dos seus substitutos; procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais e Peri-
implantares; planejamento e instalação de implantes e restituição das estruturas de suporte, enxertando materiais naturais 
e sintéticos; e, procedimentos necessários à manutenção de saúde;  
 
CIRURGIÃO DENTISTA – PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS:  

Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Especialista em pacientes 
com mecessidades especiais; prestar atenção odontológica aos pacientes com graves distúrbios de comportamento, 
emocionalmente perturbados; prestar atenção odontológica aos pacientes que apresentam condições incapacitantes, 
temporárias ou definitivas a nível ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; e, aprofundar estudos e prestar atenção aos 
pacientes que apresentam problemas especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas anexas;  
 
CIRURGIÃO DENTISTA – PROTESISTA: 

 Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião protesista; realizar 
diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios crâniomandibulares e de oclusão, através da prótese fixa, 
da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre implantes; atividades de laboratório necessárias à execução dos 
trabalhos protéticos; procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais como 
substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias, procedimentos necessários ao planejamento, confecção 
e instalação de próteses sobre implantes; e, manutenção e controle da reabilitação;  
 
CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILAR FACIAL: 

 Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Buco Maxilo Facial; 
Diagnosticar e tratar cirurgicamente e coadjuvantemente as doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou 
adquiridas do aparelho mastigatório e anexos e estruturas craniofaciais associadas; realizar biópsia de lesões; tratamento 
de infecções; erupção cirúrgica, reimplantação e transplantes de dentes; cirurgia pré-protética; cirurgia pré e pós-
ortodôntica; tratamento cirúrgico dos cistos, de doenças das glândulas salivares, das doenças de articulação 
temporomandibular, de lesões de origem traumática na área bucomaxilo facial, de más formações congênitas ou 
adquiridas, dos maxilares e mandíbula, dos tumores benignos da cavidade bucal, dos tumores malignos da cavidade bucal, 
atuando integrado em grupo de cancerologistas, de distúrbios neurológicos, com manifestação maxilo-facial, em 
colaboração com neurologista ou neurocirurgião; outras atribuições afins. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:  

Compreende a execução de atividades de fazer visitas a cada família visitas a cada família de sua área de abrangência, 
identificar indivíduos em situação de risco ou com sinais de risco e encaminhar às equipes de saúde, conforme suas 
necessidades; pesar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a informação no cartão da criança; 
acompanhar a vacinação periódica das crianças e gestantes por meio do cartão de vacinação; orientar as famílias sobre o 
uso de terapia de reidratação oral, quando necessário; orientar as famílias sobre a prevenção e cuidados em situação de 
endemias; monitorar dermatoses e verminoses em crianças; realizar ações educativas na prevenção de doenças e 
promoção da saúde; supervisionar eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e pacientes com 
tuberculose,  hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; orientar indivíduos, famílias e grupos sociais 
para a utilização dos serviços de saúde e outros disponíveis nas localidades ou no município; programar e executar 
acompanhamentos domiciliares de acordo com as prioridades definidas no planejamento local de saúde; executar outras 
atribuições afins.    
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  

Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos serviços 
municipais; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e 
outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeiras, 
de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos 
de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas calculadoras; auxiliar na escrituração contábil; 
proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes obter informações e fornece-las aos interessados; auxiliar 
no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua 
competência, executar outras atribuições fins.    
 
 AGENTE DE ENDEMIAS:  

Compreende a execução de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas 
em conformidades com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de saúde; executar outras atribuições afins.    
 
ASSISTENTE SOCIAL:  

Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão; executar e 
supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos pacientes em seus aspectos 
sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e necessidades materias, psíquicas e de outra ordem e 
aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento 
e prevenção de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar outras 
atribuições afins.   
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA:  

Executar tarefas de registro, manuseio e guarda de livros e publicações, atendendo os leitores, repondo o material nas 
estantes após as consultas, empréstimos e devoluções, providenciando a recuperação do material com prazos vencidos 
para entrega, para permitir o controle do acervo bibliotecário e facilitar a localização de livros e outras publicações, receber 
livros, folhetos, revistas e outros, e os registrar; zelar pela conservação e devolução dos livros e demais pertences da 
biblioteca; controlar fichário de requisição de material, acompanhando seu andamento, executar outras atribuições afins.   
 
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA: 

 Profissional que, sob supervisão do Dentista executa tarefas auxiliares no tratamento odontológico; orienta os pacientes 
sob higiene dentária; atende o púbico e marca consultas; zelar e manter em ordem todo o instrumental e equipamento do 
consultório; efetuar controle e levantamento do material necessário; executar outras atribuições afins.   
 
FISIOTERAPEUTA:  

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão, 
como efetuar atendimento de consultas em níveis ambulatorial; efetuar atendimento fisioterápicos diversos, indicando as 
providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnósticos dentro de sua área de atuação; 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. 
 
NUTRICIONISTA:  

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão e de 
acordo com o código de ética, entre elas elaboração das POP'S, controle e supervisão da equipe de cozinheiras no preparo 
dos alimentos; na elaboração das dietas, assistir diretamente os pacientes internos, entre outras atividades previstas na lei 
de exercício profissional; prestar assistência e educação nutricional à coletividade ou indivíduo, sadios ou enfermos; 
planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos para os alunos da rede pública municipal; executar outras 
atribuições afins.    
 
TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM:  

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão de 
acordo com o código de ética, entre elas: assistência aos pacientes, cumprimento de prescrições médicas entre outras 
atividades previstas na lei de exercício profissional; integrar a equipe de saúde participando das ações desenvolvidas que 
visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa de políticas públicas de saúde; participação em 
programas e atividades visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; executar outras 
atribuições afins. 
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VIGIA:  

Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios público e canteiros de obras, 
percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades, bem como executar a ronda noturna das dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras 
vias de acesso estão fechados corretamente e constando irregularidades; tomar as providências necessárias no sentido de 
evitar roubos e outros danos; observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas possam causar 
transtornos e tumultos; controlar a movimentação de veículos, fazendo os registros, anotando o número da chapa do 
veículo, nome do motorista e horáio; executar outras atribuições afins.    
 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS:  

Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpets, terraços e 
demais dependências da sede da autarquia; Polir objetos, peças e placas metálicas. Preparar e servir café, chá, água, etc. 
Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos. Guardar e arranjar objetos, bem como transportar 
pequenos objetos. Transmitir recados. Buscar e entregar documentos nas agências bancárias.  Executar, enfim, outras 
tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato. 
 
BOMBEIRO HIDRÁULICO 

Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionam tubulações; especificar, quantificar 
e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes 
operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos 
e acessórios. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
OFICIAL DE FARMÁCIA 

Dispensação de medicamentos, atendimento direto ao público, preenchimentos de questionários e planilhas. 
Conhecimento comprovado de informática (Word, Excel). Requisito: Ensino Médio completo. Conhecimentos em 
informática: Word, Excel.    
 
 RECEPCIONISTA 

 Sumário da Função: Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, 
para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores procurados. 
Descrição da Função: Atende o visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus pedidos; 
atende chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de disco ou botão, para prestar informações e 
anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais ou comerciais do cliente ou 
visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários. Preenchimento e marcação de consultas, entrevistas em 
formulários e fichas próprias e específicas; organizar a triagem dos que buscam o atendimento; facilitar a localização e 
possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo o serviço de forma organizada 
e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e outros; emitir encaminhamentos devidamente 
autorizados. Pode executar outras tarefas de escritório de caráter limitado 
 
MOTORISTA CATEGORIA “D”:  

Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo 
à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 
manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do 
veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas 
que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; 
verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros 
na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; 
proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída 
e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 
manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.    
 
DIGITADOR  

Executar tarefas e atividades relativas à digitação de documentos e textos diversos, assim como a organização e 
arquivamento dos mesmos, procedendo de acordo com normas específicas para assegurar e facilitar o fluxo de trabalhos 
administrativos das unidades organizacionais do Poder Legislativo do Estado ao qual prestar serviço.  
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FISCAL DE VIGILANICA SANITARIA 

identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, 
radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as 
condições de vida da População; identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso 
indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a 
saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das principais zoonoses; realizar e/ou atualizar o cadastro de 
estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária; classificar os estabelecimentos e produtos segundo o 
critério de risco epidemiológico;promover a participação de grupos da população (associação de bairros, entidades 
representantes e outros) no planejamento, controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária; participar de 
programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância 
sanitária, segundo as prioridades definidas;  participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos 
de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos); 
realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior consumo, bem como o comportamento das doenças 
veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos; realizar 
e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em 
estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária; auxiliar na inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal; realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de 
análise fiscal, surto e controle de rotina; participar da criação de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de 
doenças veiculadas por alimento e zoonoses; participar da investigação epidemiológica de doenças veiculadas por 
alimentos e zoonoses; aplicar, quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, infrações 
e apreensões); orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos autos/termos;  validar 
a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das condições sanitárias 
encontradas por ocasião da inspeção; participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu 
Redirecionamento; participar na promoção de atividades de informações de debates com a população, profissionais e 
entidades representantes de classe sobre temas da vigilância sanitária; executar atividades internas administrativas 
relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao público; emitir relatórios técnicos e/ou pareceres 
relativos a sua área de atuação;     efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais 
verificando as condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações 
sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e condições de asseio; inspecionar imóveis 
antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para assegurar as medidas profiláticas e de 
segurança necessárias, com o fim de obter alvarás; vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, 
verificando as condições gerais, de higiene, data de vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos; coletar para 
análise físico-química medicamentos e outros produtos relacionados à saúde;  
 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA:  

planeja e desenvolve situações de ensino e aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas da área em questão. Ele avalia processo ensino/aprendizagem; elabora material 
pedagógico; sistematiza estudos, informações e experiências sobre a área ensinada. 
 
TÉCNICO EM LABORATORIO 

Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e 
registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA:  

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir 
imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e realizam exames e 
radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, 
normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA:  

Em suas diversas modalidades, habilitado por escolas devidamente autorizadas, é assegurado o exercício da profissão, que 
consistem nas atribuições constantes no Art. 2º Incisos I à V e Art. 6º da Lei Federal nº 5.524 de 05-11-68, Art. 3º Incisos I 
à V, Art. 6º Incisos I à XVII, Parágrafos 1º e 2º e, Art. 7º do Decreto Lei nº 90.922 de 06-02-85. 
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TÉCNICO EM PROTESE DENTARIA: 

 Confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias. 2. Executar montagem das próteses dentárias.  3. Fundir metais 
para obter peças de prótese dentária.  4. Confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese dentária. 5. Corrigir e eliminar 
deficiências de peças dentárias.  6. Confeccionar aparelhos protéticos de correção posicional dos dentes ou maxilares. 7. 
Providenciar materiais necessários para a execução de serviços. 8. Encaminhar serviços para empresas especializadas, 
quando necessário. 9. Operar instrumentos e equipamentos destinados à realização dos serviços. 10. Colaborar em 
programas e em projetos dando suporte técnico.  11. Auxiliar professores e alunos em aulas praticas e estágios. 12. 
Trabalhar segundo normas de qualidade, produtividade, segurança e higiene. 13. Zelar pela manutenção, limpeza, 
conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho. 14. Participar de 
programa de treinamento, quando convocado. 15. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática. 16. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. 
 

 FARMACÊUTICO:  

Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos produtos e repassando 
aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e 
diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos. DESCRIÇÃO DETALHADA 
Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla entorpecentes e produtos 
equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais;  Analisa produtos farmacêuticos, 
valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na composição;  
Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; Assessora as autoridades superiores 
no preparo de informações e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica;  Fornece sempre que solicitado 
subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos;  Controla o estoque a compra de 
medicamentos, assim como, o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.    
 

 EDUCADOR FÍSICO: 

 Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade;  Veicular informação que visam à prevenção, 
minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;  Incentivar a criação de espaços 
de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade 
física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;  Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas 
Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação acompanhamento supervisionado, 
discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;   
Articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores 
da administração pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência 
como proposta de inclusão social;  Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais;  Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de 
Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais;  
Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade;  Promover 
ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território;  
Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços 
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;   
 
CARGO: ENFERMEIRO (CAPS)  

 Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, responder pela observância médica, ministrar remédios;  Zelar pelo bem-estar 
e segurança dos doentes, auxiliar os médicos, promover o abastecimento de material de enfermagem; Realizar consulta de 
enfermagem;  Executar no nível de sua competência as ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária 
nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao idoso e ao trabalhador;  Desenvolver ações de capacitação dos 
ACS e auxiliares de enfermagem com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde;  Oportunizar os 
contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária em 
especial a saúde mental; Promover a qualidade de vida e contribuir para o meio ambiente tornar-se mais saudável; Discutir 
de forma permanente junto a equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde;  
Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização de trabalho do CAPS, participar dos 
movimentos de controle social;  Realizar ações educativas, individuais ou coletivas; Realizar consultas residenciais (visitas 
domiciliares), na zona rural ou urbana; Responder por programas de atenção à Saúde Mental;  Promover e participar de 
ações inter setoriais com outras secretarias do poder público, sociedade civil e outras equipes de saúde;  Representar a 
unidade de saúde em reuniões, palestras e outras atividades quando solicitadas pelo coordenador ou gestor;  



6 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ 

CNPJ Nº 06.554.810/0001-76 

INSTITUTO MACHADODE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO (PSF) 

  Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade 
da assistência prestada; ealizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever 
medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão;   
Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF;   Executar as ações de assistência integral em todas as fases do 
ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso;   No nível de suas competência, executar assistência básica e 
ações de vigilância epidemiologica e sanitária;   Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando 
necessário, no domicílio;   Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, 
definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001;  Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  
Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 
etc;  Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários  de Saúde e de auxiliares de enfermagem, 
com vistas ao desempenho de sua funções.   
 
 MÉDICO (PSF)   

Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita;  Executar as ações de assistência integral em todas as fases do 
ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;   Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando 
necessário, no domicílio;   Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001;   Aliar a atuação clínica à prática da saúde 
coletiva;   Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 
etc;  Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;   Encaminhar aos serviços de maior complexidade, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e 
referência e contra-referência;   Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;   Indicar internação hospitalar;   Solicitar exames 
complementares;   Verificar e atestar óbito.    
 
 MÉDICO PSIQUIATRA: 

 Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de doenças infecciosas e/ou 
parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias;  Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a 
doenças infecciosas e/ou parasitárias;  Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 
padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico;  Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a 
patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;  Manter registros dos pacientes, 
examinando-os, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e evolução da doença;  Prestar atendimento em 
urgências clínicas, dentro de atividades afins;  Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de 
forma a desenvolver indicadores de saúde da população;  Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 
atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral;   
 
 MÉDICO VETERINÁRIO. 

Realizar vigilância sanitária em açougues, abatedores, frigoríficos, laticínios etc.;   Prestar serviços na área de controle de 
zoonose animal; Promover acomodação e cuidados adequados aos animais apreendidos pela Vigilância Sanitária;  
Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer outras atividades inerentes ao cargo, conforme 
regulamentação do Conselho Federal de Medicina Veterinária.  
 
 PSICÓLOGO  

Prestar atendimento clínico de grupo ou individual, nas áreas municipais da Saúde e da Assistência Social; Atender crianças 
e adolescentes matriculados nas escolas públicas, a fim de melhor adequar a sua conduta e aprendizado. Assessorando 
diretamente o corpo docente na condução dos que apresentarem distúrbios de comportamento, atender às solicitações do 
Conselho Tutelar, inclusive emitindo parecer sobre os casos, quando necessário, o mesmo fazendo quando da solicitação 
da Justiça;   Contribuir para o fortalecimento das entidades assistenciais, via assessoramento e orientação;   Participar de 
equipe multiprofissional na área de saúde mental e assistência Social;   Participar de junta de avaliação, aconselhamento e 
orientação a pessoa candidata a cirurgia e esterilização;   Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviços 
e realizar outras atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do respectivo Conselho de Classe.   
 
 
 


