Concurso Público – Prefeitura Municipal de Neópolis EDITAL 01/2006

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe

MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS
NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS - ESTADO DE SERGIPE

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2006

A Prefeitura Municipal de Neópolis, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais , com fulcro no que
determina a Lei Orgânica Complementar do Município, nº 786 de 13 de Dezembro de 2005 e demais leis
pertinentes, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o Edital do CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS E PROVAS E TÍTULOS para provimento, em caráter permanente, das vagas nos cargos do Quadro
Estatutário.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público, a ser realizado em datas fixadas no calendário constante do anexo VII deste Edital,
será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE e regido por este Edital.
1.2 Os cargos cujos valores dos vencimentos em conformidade com Legislação Municipal que se encontram
abaixo do salário mínimo, sofrerão acréscimo mediante Legislação do Salário Mínimo.
1.3 O referido concurso destina-se ao preenchimento de um total de 360 vagas distribuídas em 33 cargos para
o Regime Estatutário.
1.4 O Quadro 1, a seguir, apresenta os cargos em concurso pelo Regime Estatutário, seus respectivos códigos,
vencimentos, carga horária, vagas e requisitos mínimos exigidos.
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Quadro 1 – Regime Estatutário
Cargo
Código
Vencimentos R$

Carga
Horária

Vagas

Cadastro
Reservas

Requisitos Mínimos Exigidos
para o Cargo
Nível Superior completo em
Serviço Social e Registro no
Conselho Regional da Classe.
Nível Superior completo em
Biomedicina Registro no Conselho
Regional da Classe.
Nível Superior completo em
Odontologia
e
Registro
no
Conselho Regional da Classe.
Ensino Superior completo em
Odontologia com Especialização
em
Cirurgia
Buco-Maxilo
e
Registro no Conselho Regional da
Classe.
Ensino Superior completo em
Enfermagem
e
Registro
no
Conselho Regional da Classe.
Nível Superior completo em
Farmacia e Registro no Conselho
Regional da Classe.

Assistente Social

101

600,00

16 horas
semanais

02

05

Biomédico

102

600,00

16 horas
semanais

01

05

Cirurgião Dentista
PSF

103

1.000,00 (podendo
chegar a + 500%)

40 horas
semanais

03

08

Cirurgião BucoMaxilo

104

1.000,00

16 horas
mensais

-

03

Enfermeiro PSF

105

1.000,00 (podendo
chegar a + 500%)

40 horas
semanais

05

15

Farmacêutico

106

600,00

16 horas
semanais

-

04

Fisioterapeuta

107

600,00

16 horas
semanais

-

05

Médico Clínico
Geral-PSF

108

1.200,00 (podendo
chegar a + 500%)

40 horas
semanais

05

15

Médico
GinecologistaObstetra

109

1.200,00

16 horas
semanais

01

05

Médico Pediatra

110

1.200,00

16 horas
semanais

01

05

Médico Psiquiatra

111

1.200,00

16 horas
semanais

-

04

Nutricionista

112

600,00

16 horas
semanais

01

04

Professor PNS
Matemática

113

160 horas
mensais

02

05

Professor PNS
Inglês

114

160 horas
mensais

02

05

Ensino Superior completo com
Licenciatura Plena em Inglês.

Professor PNS
Química

115

160 horas
Mensais

02

05

Ensino Superior completo com
Licenciatura Plena emQuímica.

Professor PNS
Física

116

160 horas
mensais

02

05

Ensino Superior completo com
Licenciatura Plena em Física.

Psicólogo

117

576,00 acréscimo de
27% regência de
classe
576,00 acréscimo de
27% regência de
classe
576,00 acréscimo de
27% regência de
classe
576,00 acréscimo de
27% regência de
classe
600,00

16 horas
semanais

-

05

Aux. Consultório
Odontológico
Aux. Enfermagem

201

350,00

06

15

202

350,00

40 horas
semanais
40 horas
semanais

06

15

Ensino Superior completo em
Psicologia e Registro no Conselho
Regional da Classe.
Ensino Médio completo e Registro
no Conselho de Classe.
Ensino Médio completo e Registro
no Conselho Regional da Classe.
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Nível Superior completo em
Fisioterapia
e
Registro
no
Conselho Regional da Classe..
Ensino Superior completo em
Medicina e Registro no Conselho
Regional da Classe.
Ensino Superior completo em
Medicina e com Especialização em
Ginecologia/Obstretícia e Registro
no Conselho Regional da Classe.
Ensino Superior completo em
Medicina e com Especialização em
Pediatria e Registro no Conselho
Regional da Classe.
Ensino Superior completo em
Medicina e com Especialização em
Psiquiatria e Registro no Conselho
Regional da Classe.
Ensino Superior completo em
Nutricão e Registro no Conselho
Regional da Classe.
Ensino Superior completo com
Licenciatura Plena em Matemática.
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Cargo

Código

Vencimentos R$

Agente de Transito

205

400,00

Aux. Laboratório

203

350,00

Aux.Saúde Bucal
Escolar
Fiscal de
Arrecadação
Fiscal de Obras

204

350,00

206

400,00

207

400,00

Laboratorista
Coproscopia/Entmol
ogia
Técnico em
Laboratório
Professor Educação Infantil

401

400,00

402

400,00

403

Assistente
Administrativo
Agente
Administrativo
Auxiliar de Serviços
Gerais
Fiscal de Serviços
Urbanos
Fiscal Vigilância
Sanitária
Motorista

300

384,00 acréscimo de
27% regência de
classe
400,00

301

350,00

306

350,00

302

350,00

303

350,00

304

350,00

Vigilante

305

350,00

Carga
Horária
40 horas
semanais
36 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
36 horas
semanais

Vagas
06

Cadastro
Reservas
15

02

06

Requisitos Mínimos Exigidos
para o Cargo
Ensino
Médio
completo
e
Carteira Nacional de Habilitação.
Ensino Médio completo

02

04

Ensino Médio completo.

03

10

Ensino Médio completo.

02

10

01

05

Técnico em Edificações Ensino
Médio completo.
Ensino Médio completo e
Registro no Órgão de Classe.

36 horas
semanais
160 horas
mensais

01

06

06

10

40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais
40 horas
semanais

02

08

Ensino Médio Completo.

-

15

Ensino Fundamental completo.

23

07

Ensino Fundamental completo.

02

10

Ensino Fundamental completo.

03

10

Ensino Fundamental completo.

05

20

12

08

Ensino Fundamental completo e
Carteira Nacional de Habilitação
“D”.
Ensino Fundamental completo.

40 horas
semanais

Ensino Médio completo e
Registro no Órgão de Classe.
Ensino Médio completo e
habilitação na área.

Obs.: Os candidatos, aprovados para os cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços
Gerais, Vigilante e Auxiliar de Enfermagem , serão distribuídos, conforme necessidade do município, de
acordo com as Localidades abaixo:
- Assistente Administrativo : SEDE, CACIMBAS E MUNDÉU DA ONÇA;
- Auxiliar de Serviços Gerais : SEDE, CACIMBAS, MUSSUIPE, SOLDEIRO, PINDOBA, NOVO HORIZONTE,
SANTA MARIA, ÁGUA VERMELHA, FLOR DO BREJO, FAZENDINHA E ALTO SANTO ANTONIO;
- Vigilante : SEDE, CACIMBAS, MUSSUIPE, SOLDEIRO, NOVO HORIZONTE, SÃO JOSÉ, TIRIRICA,
FAZENDINHA, ALTO SANTO ANTONIO E BETUME;
- Auxiliar de Enfermagem : SEDE, MUSSUIPE, SOLDEIRO, NOVO HORIZONTE, TENÓRIOS, MUNDÉU DA
ONÇA, FLOR DO BREJO, FAZENDINHA E ALTO SANTO ANTONIO.
1.5 As atribuições dos cargos encontram-se resumidas no anexo I deste Edital.
1.6 Os candidatos aprovados em todas as fases e admitidos nos cargos previstos no Quadro 1- Regime
Estatutário, estarão sujeitos ao Estatuto dos Servidores Públicos.
1.7 Não haverá inicialmente reserva de vagas para Portadores de Deficiência, uma vez que, não foi alcançado o
percentual mínimo definido pela Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989, regulamentada nos termos do Decreto
3.298/99, art. 37 § 1º e 2º e pela Lei 8.112/90 art. 5 § 2º, podendo haver destinação caso seja autorizados novos
provimentos durante o prazo de validade do concurso.
1.8 Enquanto houver candidato aprovado, classificado e não convocado para investidura no cargo, não se
publicará novo Edital de Concurso para provimento do mesmo, salvo quando esgotado o prazo de validade do
concurso que habilitou o candidato.
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das normas e condições
definidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2 Uma vez Efetivada a Inscrição o Candidato não poderá solicitar mudança de Cargo.
2.3 Antes do recolhimento da Taxa de Inscrição, o candidato deverá atentar para todos os requisitos exigidos
para o concurso, evitando ônus desnecessário, uma vez que, não há devolução da taxa de inscrição.
2.4 O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo oferecido pelo referido concurso, desde que, as
provas dos respectivos cargos sejam realizadas em turnos diferentes e seja atendido o nível de escolaridade
exigido.
2.5 Pagamento da Taxa de Inscrição:
a. Período: 15.01.2007 a 01.02.2007
b. Valor: de acordo com o requisito mínimo de escolaridade do cargo, conforme quadro 2:
Quadro 2 – Valor da Taxa de Inscrição
Escolaridade mínima requerida para o cargo conforme item 1.2 Quadro 1
Nível Fundamental (Fiscal de Serviços Urbanos, Agente Administrativo,
Fiscal Vigilância Sanitária, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais e
Vigilante).
Nível Médio (Aux. Consultório Odontológico, Aux. Enfermagem, Aux.
Laboratório, Aux.Saúde Bucal Escolar, Agente de Transito, Fiscal de
Arrecadação, Fiscal de Obras, Professor - Educação Infantil, Técnico
Laboratório Coproscopia/Entmologia, Técnico em Laboratório, Assistente
Administrativo).
Nível Superior Completo (Assistente Social, Biomédico, Cirurgião Dentista
PSF,Cirurgião
Buco-Maxilo,
Enfermeiro
PSF,
Farmacêutico,
Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral-PSF, Médico GinecologistaObstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo,
Professor PNS Matemática, Inglês, Química e Física).

Valor da Taxa de
Inscrição R$
35,00

55,00

90,00

c. Para efetuar o pagamento o candidato deve imprimir o boleto bancário no endereço eletrônico
www.fapese.org.br ou este, pagável em qualquer agência bancária, ficará disponível no Espaço FAPESE
– Shopping RIOMAR Av. Delmiro Gouveia s/n, Coroa do Meio, Aracaju/SE, nos pontos BANESE e nas
agências do BANESE da Capital e do Interior:

2.5

Da Efetivação das Inscrições

2.5.1 O candidato deverá entregar o formulário de inscrição devidamente preenchido, acompanhado da
documentação exigida no item 2.5.4 deste Edital, de acordo com as datas limites Anexo VII , nos horários e
locais indicados abaixo:
•

Espaço FAPESE no Shopping Riomar Av. - Delmiro Gouveia s/n, Coroa do Meio, Aracaju/SE
Nos horários das 10:00 às 20:00 horas, de segunda a sexta;

•

Centro Administrativo Manoel Barreto Alves – Av. Sebastião Campos s/n
Nos horários das 08h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta;

Neópolis -SE

2.5.2
Poderão inscrever-se no referido concurso todos os cidadãos que preencherem além dos requisitos
específicos constantes dos Quadro 1 deste Edital, de acordo com o cargo, os seguintes:
a. ser brasileiro, nato ou naturalizado;
b. estar em dia com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais;
c. estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
d. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, no ato da nomeação.
2.5.3
Será facultada a inscrição de candidatos que se encontrem cursando o último período/ano da
escolaridade mínima exigida para o cargo. Contudo, por ocasião da nomeação, o candidato deverá atender ao
requisito mínimo exigido para o cargo.
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2.5.4 Documentos exigidos no ato da inscrição:
a. CPF (original e fotocópia);
b. Cédula de Identidade (original e em bom estado e ano mínimo de expedição de 1996, conforme Lei n°
33 de 18 de maio de 1999) acompanhada de fotocópia legível da mesma;
c. comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição;
d. para procurações e Inscrições efetivadas no Município de Neópolis duas fotografias 3X4 idênticas, não
digitalizadas e datadas do ano de 2006 ou 2007.
2.6 São também considerados Documentos de Identidade as Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação
com foto e Carteiras expedidas por Órgãos e Conselhos de Classes.
2.7 Não serão aceitos como Documento de Identidade, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira
Nacional de Habilitação sem foto, Carteira Funcional ou Carteira de Trabalho, bem como documentos
ilegíveis, não identificáveis ou danificados.
2.8 O candidato só estará com sua inscrição formalizada após a apresentação do comprovante de pagamento da
Taxa de Inscrição, da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e dos documentos solicitados no item 2.5.4
deste Edital, sendo importante salientar que o simples fato de ter efetuado o pagamento da taxa não efetiva
a inscrição.
2.9 Após o cumprimento dos atos citados no item 2.8, o candidato receberá o Comprovante de Inscrição do
referido concurso.
2.10 A Declaração falsa ou inexata de dados constantes da inscrição e/ou a apresentação de documentos falsos
determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes em qualquer tempo.
2.11 A efetivação da inscrição poderá ser efetuada por Procuração com poderes específicos para tal e Firma
Reconhecida. No ato da inscrição, será exigida a entrega da respectiva Procuração, acompanhada de Cópia
Autenticada do Documento de Identidade e CPF do candidato e a apresentação da Identidade do procurador.
Deverá ser entregue uma Procuração para cada cargo e esta ficará retida.
2.12 Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, Internet, nem após o período previsto neste Edital.
2.13 Na ocorrência de pagamento da Taxa de Inscrição através de cheque, este deverá ser exclusivamente de
emissão do próprio candidato e a inscrição só será efetivada após a compensação bancária do mesmo. Na
ocorrência de cheque sem provisão de fundos, a inscrição será automaticamente cancelada.
2.14 A inscrição efetuada pelo candidato vale, para todo e qualquer efeito, como forma de sua expressa
concordância com todas as condições, normas e exigências constantes deste Edital.
2.15 Uma vez efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, e em nenhuma hipótese
haverá restituição do valor correspondente à Taxa de Inscrição paga.
2.16 Para as pessoas portadoras de deficiência visual (cegos) serão oferecidas provas no sistema Braile. Estes
candidatos deverão levar, para este fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção. Aos portadores de
deficiência visual (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com fonte correspondente ao corpo 28 (vinte e
oito).

3. DO CONCURSO
O Concurso Público previsto neste Edital constará das seguintes etapas para os respectivos cargos:
a. Prova Escrita - para todos os cargos;
b. Prova de Títulos – para os cargos de Nível Superior.

3.1 Da Prova Escrita
3.1.1 As provas escritas explicitadas no Quadro 3 a seguir, serão realizadas nas datas e horários citados no
Anexo VII deste Edital, de acordo com o cargo.
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3.1.2 As provas escritas limitar-se-ão, em conteúdo, aos programas numerados no Quadro 3, e apresentados no
Anexo II deste Edital e terão complexidade que não ultrapasse o nível mínimo de escolaridade regular exigido
para cada cargo.
3.1.3 Os candidatos terão 04 (quatro) horas para responder às questões e fazer as marcações na folha de
respostas.
3.1.4 As provas constarão de questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas de respostas (A,
B, C, D e E), das quais somente uma estará correta. O valor de cada questão será de 01 (um) ponto.
3.1.5 Serão atribuídos pesos para cada prova na forma discriminada no Quadro 3, de acordo com o cargo:
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Quadro 3 - Provas Escritas para Cargos Estatutários - Por Cargo
Cargo
Prova Escrita

Nº de Questões

Peso

Nº Programa

Português Nível Superior

15

1

1

Conhecimentos Específicos de Serviço Social

30

3

2

Biomédico

Português Nível Superior

15

1

1

Conhecimentos Específicos de Biomedicina

30

3

3

Cirurgião Dentista

Português Nível Superior

15

1

1

Conhecimentos Específicos de Odontologia

30

3

4

15
30

1
3

1
5

Enfermeiro PSF

Português Nível Superior
Conhecimentos Específicos em Cirurgia BucoMaxilo
Português Nível Superior

15

1

1

30

3

6

Farmacêutico

Conhecimentos Específicos de Enfermeiro e
PSF
Português Nível Superior

15

1

1

Conhecimentos Específicos de Farmácia

30

3

7

Português Nível Superior
Conhecimentos Específicos de Fisioterapia
Português Nível Superior

15
30
15

1
3
1

1
8
1

Conhecimentos Específicos de Clínica Médica e
PSF
Português Nível Superior

30

3

9

15

1

1

30

3

10

Assistente Social

Cirurgião BucoMaxilo

Fisioterapeuta
Médico Clínico
Geral-PSF
Médico
GinecologistaObstetra
Médico Pediatra

Conhecimentos Específicos
Obstretícia
Português Nível Superior

de

Ginecologia/

Conhecimentos Específicos de Pediatria
Médico Psiquiatra
Nutricionista
Professor PNS
Matemática
Professor PNS
Inglês
Professor PNS
Química
Professor PNS
Física
Psicólogo
Aux. Consultório
Odontológico
Aux. Enfermagem

15

1

1

30

3

11

Português Nível Superior

15

1

1

Conhecimentos Específicos de Psiquiatria

30

3

12

Português Nível Superior

15

1

1

Conhecimentos Específicos em Nutrição

30

3

13

Português Nível Superior
Conhecimentos Específicos deMatemática
Conhecimentos Pedagógicos e LDB
Português Nível Superior
Conhecimentos Específicos de Inglês
Conhecimentos Pedagógicos e LDB
Português Nível Superior
Conhecimentos Específicos de Química
Conhecimentos Pedagógicos e LDB
Português Nível Superior
Conhecimentos Específicos de Física
Conhecimentos Pedagógicos e LDB
Português Nível Superior

15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15

3

1
1

1
14
15
1
16
15
1
17
15
1
18
15
1

1
3
1
3
1
3

Conhecimentos Específicos em Psicologia

30

3

19

Português Nível Médio

15

2

20

Conhecimentos Específicos de Aux. Consultório
Odontológico
Português Nível Médio

20

4

21

15

2

20

Conhecimentos Específicos Aux. de Enfermagem

20

4

22
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Cargo

Prova Escrita

Nº. de Questões

Peso

Nº. Programa

15
20
15
20
15
20

2
4
2
4
2
4

20
23
20
24
20
25

10
10
10
10
15
15

2
1
2
1
4
2

34
35
20
26
27
20

20

4

28

15

2

20

10
15

1
2

26
20

20

4

29

15
20
05
10
10
10
10
20

2
4
2

4

20
30
31
20
26
32
33
34

Matemática Nível Fundamental

10

2

35

Português Nível Fundamental
Matemática Nível Fundamental
Português Nível Fundamental

20
10
10

4
2
2

34
35
34

Conhecimentos
Específicos
em
Vigilância
Sanitária
Português Nível Fundamental
Conhecimentos Específicos de Legislação de
Trânsito
Português Nível Fundamental
Matemática Nível Fundamental

20

4

36

10
20

2
4

34
25

20
10

4
2

34
35

Aux. Laboratório

Português Nível Médio
Conhecimentos Específicos Aux. de Laboratório
Aux. Saúde Bucal Português Nível Médio
Escolar
Conhecimentos Específicos de Saúde Bucal
Agente de Transito
Português Nível Médio
Conhecimentos Específicos de Legislação de
Trânsito
Agente
Português Nível Fundamental
Administrativo
Matemática Nível Fundamental
Assistente
Português Nível Médio
Administrativo
Matemática Nível Médio
Conhecimentos de Informática
Fiscal de Obras
Português Nível Médio

Fiscal de
Arrecadação
Laboratorista de
Coproscopia e
Entomologia
Técnico em
Laboratório
Professor Educação Infantil

Fiscal de Serviços
Urbanos
Auxiliar de Serviços
Gerais
Fiscal Vigilância
Sanitária
Motorista

Vigilante

Conhecimentos
Específicos
construção civil
Português Nível Médio

na

área

de

Matemática Nível Médio
Português Nível Médio
Conhecimentos
Específicos
Colposcopia/Entomologia
Português Nível Médio
Conhecimentos Específicos em Laboratório
Didática e Legislação / Educação Infantil
Português Nível Médio
Conhecimentos de Matemática
Conhecimentos de Ciências
Conhecimentos de Estudos Sociais
Português Nível Fundamental

em

4

3.1.6 As provas escritas serão realizadas na cidade de Neópolis (SE), nos locais, dias e horários divulgados no
site www.fapese.org.br, nos quadros de avisos da FAPESE, Rua Lagarto, 952, Centro –Aracaju/SE ,
Espaço FAPESE –Shopping Riomar, Av. Delmiro Gouveia s/n, Coroa do Meio –Aracaju/SE e na Prefeitura
Municipal de Neópolis.
3.1.7 Da Aplicação da Prova Escrita
3.1.7.1 Não será permitido ao candidato prestar prova sem o documento oficial de identidade especificado nos
itens 2.10.4 e 2.10.5 deste Edital.
3.1.7.2 Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido no Edital.
3.1.7.3 Não haverá aplicação de prova fora dos locais preestabelecidos.
3.1.7.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova escrita munido de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, que utilizará para marcar suas respostas.
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3.1.7.5 Não serão computadas as questões não assinaladas na Folha de Respostas ou assinaladas sem
preencher totalmente o espaço e questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
3.1.7.6 Durante a realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora, de aparelho celular, Pager, relógio com calculadora ou de qualquer outro equipamento eletrônico.
3.1.7.7 Não será permitido o uso de boné e/ou semelhante e óculos escuro durante a aplicação da Prova Escrita.
3.1.7.8 Mães em período de amamentação deverão levar acompanhante para cuidar do bebê fora da sala do
processo avaliatório.
3.1.7.9 O candidato que terminar a prova duas horas após o seu início entregará o Caderno de Questões com a
Folha de Respostas.
3.1.7.10 Os candidatos só poderão deixar a sala de realização das provas depois de decorridas duas horas do
início das mesmas.
3.1.7.11 Reclamações concernentes ao Gabarito das provas só serão aceitas até 48 horas contadas a partir da
divulgação do Gabarito, devendo o candidato utilizar o formulário específico e instruções constantes do item 10
deste Edital.
3.1.7.12 Permanecerão nas salas de provas os três últimos candidatos que assinarão a ata como testemunhas
do recolhimento e lacre do material dos candidatos, pelos fiscais, garantindo a lisura do concurso.
3.1.8 Do Julgamento das Provas Escritas
3.1.8.1 Na avaliação de cada prova será utilizado o ponto padronizado, com a finalidade de avaliar o
desempenho do candidato em relação aos demais.
3.1.8.2 Para o cálculo do ponto padronizado de cada prova, desenvolvem-se as seguintes operações:
a. conta-se o total de acertos de cada candidato;
b. calcula-se a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos;
c. transforma-se o total de acertos de cada candidato em ponto padronizado: para isso calcula-se a
diferença entre o total de acertos do candidato na prova e a média de acertos da prova; divide-se essa
diferença pelo desvio padrão da prova, multiplica-se o resultado por 10 (dez), soma-se 50 (cinqüenta) e
finalmente multiplica-se o valor obtido pelo peso da prova:

PP =

__
__A - X__ x 10 + 50 x p
S

PP
A
X
S
p

pontos padronizados do candidato por prova
número de acertos na prova
média de pontos da prova
desvio padrão
peso da prova

3.1.8.3 Somando-se os pontos padronizados do candidato em cada prova (PP), obtém-se o total de pontos
padronizados do candidato (TPP).
3.1.8.4 Serão habilitados os candidatos que obtiverem um número de acertos igual ou superior a 50% (cinqüenta
por cento) do total de questões objetivas do conjunto de provas escritas e que não tenham resultado nulo em
qualquer uma das provas escritas.
3.1.8.5 O resultado das provas escritas será divulgado por ordem alfabética com a respectiva pontuação obtida
pelos candidatos habilitados na forma do item 3.1.8.4.
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3.2 Da Prova de Títulos
3.2.1 Concorrerão à contagem de pontos dos Títulos somente os candidatos habilitados na prova escrita, na
forma do item 3.1.8.4 deste Edital.
3.2.2 A Prova de Títulos para os cargos relacionados a seguir constituir-se-á da avaliação dos Títulos, de caráter
classificatório, para preenchimento das vagas nos cargos objeto do concurso.
Cargos para Prova de Títulos
Assistente Social
Biomédico
Cirurgião Dentista PSF
Cirurgião Buco-Maxilo
Enfermeiro PSF
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Médico Clínico Geral PSF
Médico Ginecologista-Obstetra
Médico Pediatra
Médico Psiquiatra
Nutricionista
Professor PNS –Matemática, Inglês, Química e Física
Psicólogo
3.2.3 A entrega dos títulos será realizada nas datas fixadas no Anexo VII, integrante deste Edital, no horário das
10:00 horas as 20:00 horas:
•
Espaço FAPSE – Av. Delmiro Gouveia – Shopping Riomar
3.2.4 Não será permitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos após a entrega e prazo
determinado.
3.2.5 Somente serão avaliados os Títulos discriminados no anexo III deste Edital, cujo valor máximo é de 100
(cem) pontos, sendo desconsiderados os demais.
3.2.6 Para a comprovação de Títulos, o candidato deverá apresentá-los em cópias autenticadas em Cartório,
devidamente relacionadas no modelo constante deste Edital.
3.2.8 Os Certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução,
efetuada por Tradutor Juramentado.
3.2.9 Não são considerados para fins de pontuação, protocolos dos documentos ou documentos ilegíveis e
incompletos.
3.2.10 Não serão computados como experiência profissional o tempo de Estágio, de Monitoria e o tempo de
serviços paralelos no mesmo cargo.
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
4.1 Serão excluídos do processo classificatório os candidatos que:
a. obtiverem resultado nulo em qualquer uma das provas escritas, independentemente dos pontos
alcançados nas demais;
b. obtiverem um número de acertos inferior a 50% (cinqüenta por cento) do total de questões objetivas do
conjunto de provas escritas.
4.2 A classificação far-se-á por ordem decrescente do número de pontos obtidos pelo somatório das duas
provas, ou seja, o total de pontos padronizados (TPP) mais o total de pontos obtidos na Prova de Títulos.
4.3 Para efeito de divulgação externa, o Resultado do Concurso será publicado em duas listas, contendo a
primeira, a classificação de todos os candidatos por cargo, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda,
somente a classificação destes últimos, indicando o total de pontos obtidos pelos candidatos.
4.4 Os casos de empate que venham a ocorrer na classificação dos candidatos serão resolvidos, dando-se
prioridade, na ordem de classificação, ao candidato que:
a. obtiver a maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
b. obtiver a maior nota na prova de Títulos;
c. obtiver a maior nota na prova de Português;
d. tiver a maior idade.
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5. DOS RECURSOS
5.1 Após a aplicação das provas escritas, os Gabaritos Oficiais serão afixados nos quadros de avisos da
Prefeitura Municipal de Neópolis (SE), da FAPESE, no Espaço FAPESE e no endereço eletrônico
http://www.fapese.org.br no primeiro dia útil subseqüente à realização das provas.
5.2 O candidato que se julgar prejudicado após a publicação do Gabarito da prova escrita, poderá recorrer
através de Requerimento dirigido à Comissão do Concurso, em formulário específico, cujo modelo encontra-se
no anexo III deste Edital, entregando-o no Espaço FAPESE, no endereço já indicado neste Edital, nos horários
das 10h00min às 18h00min horas, respeitando às 48 horas após a divulgação do Gabarito.
5.3 As reclamações serão respondidas exclusivamente pela FAPESE.
5.4 Não serão aceitas reclamações fora do prazo estipulado no item 5.2 deste Edital e ainda, mesmo no prazo,
enviadas por via postal, via fax e ou via correio eletrônico.
5.5 O candidato deverá entregar dois conjuntos idênticos de reclamações (original e cópia), sendo que cada
conjunto deverá conter todas as reclamações e apenas uma capa.
5.6 Cada conjunto de reclamações deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
a. folhas separadas para questões diferentes;
b.constar em cada folha a indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da
resposta divulgada pela FAPESE;
c. argumentação lógica e consistente para cada questão;
d. capa única constando o nome, o número de inscrição e a assinatura do candidato;
e. não identificar o candidato no corpo das reclamações;
f. reclamações datilografadas ou digitadas em formulário próprio, de acordo com os modelos definidos
nos Anexos V e VI deste Edital.
5.7 Reclamações inconsistentes, em formulários diferentes do exigido e/ou fora das especificações estabelecidas
neste Edital, serão indeferidas.
5.8 Se do exame das reclamações resultarem anulação de questão (ões), a pontuação correspondente a essa
(s) questão (ões) será (ão) atribuída (s) a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se
houver alteração do Gabarito Oficial, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o
Gabarito Oficial Definitivo. Em hipótese alguma o quantitativo de cada uma das provas objetivas sofrerá
alterações.
6. DA VALIDADE DO CONCURSO
6.1 O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de 01 (um) ano contado da data de sua
homologação, podendo antes de esgotado, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Poder
Executivo, por ato expresso do Prefeito Municipal de Neópolis.
7. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
7.1 Em qualquer fase do concurso será excluído o candidato que:
a. atentar contra a disciplina, adotar procedimentos que contrariem o explicitado neste Edital, ou que
venha a desacatar quem esteja investido de autoridade para dirigir, coordenar, orientar ou auxiliar na
realização do concurso;
b. faltar ou chegar atrasado às provas escritas;
c. não estiver de posse da Carteira de Identidade, no momento de submeter-se às provas escritas;
d. for encontrado utilizando-se de meios ilícitos, visando obter resultado favorável para si ou para outrem.
7.2 Os candidatos deverão observar atentamente os horários, as datas e os locais de provas e, junto à FAPESE,
tomar conhecimento de quaisquer alterações que por ventura venham a ocorrer.
7.3 Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização das provas, com antecedência
mínima de uma hora.
7.4 Os candidatos poderão obter informações referentes ao Concurso Público no Espaço FAPESE, situada na
Av. Delmiro Gouveia Shopping Riomar – Aracaju (SE), ou ainda no endereço eletrônico
http://www.fapese.org.br .
7.5 Nenhuma informação constante deste Edital será fornecida por telefone.
7.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do seu local de provas e o
comparecimento na data e horário determinados.
7.7 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Concurso Público contidas neste Edital,
sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar a publicação de todas as informações referentes a este
processo seletivo através dos endereços citados no subitem 7.4 do mesmo.
7.8 Acarretará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou a tentativa de burla a quaisquer dos dispositivos definidos neste Edital e nas instruções constantes de
cada prova.
7.9 O caderno de questões relativo às provas escritas objetivas será divulgado no site
http://www.fapese.org.br, concomitantemente à divulgação do gabarito.
7.10 O resultado final do Concurso Público será homologado pelo Prefeito Municipal de Neópolis e afixado nos
quadros de avisos da Prefeitura Neópolis (SE) e da FAPESE. Serão divulgados ainda no endereço eletrônico da
FAPESE, citado anteriormente no item 7.9 deste Edital, e publicados no Diário Oficial do Estado pela Prefeitura.
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7.11 Cabe ao Município de Neópolis o direito de aproveitar os candidatos classificados em número estritamente
necessário para o provimento das vagas existentes e para as que vierem a existir durante o prazo de validade do
concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de aproveitamento total dos candidatos, nem constituição de
direito adquirido à nomeação.
7.12 Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer etapa do presente
Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação divulgada.
7.13 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à FAPESE enquanto estiver participando do
Concurso Público e, posteriormente, junto à Prefeitura Municipal de Neópolis (SE), caso tenha sido aprovado,
por todo o período de validade do concurso. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos
decorrentes da não atualização de seu endereço.
7.14 A inexatidão ou irregularidades constatadas no decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente,
eliminarão o candidato do concurso, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.
7.15 O candidato que recusar a nomeação ou consultado e nomeado deixar de entrar em exercício, ou ainda
deixar de nos apresentar 30 (trinta) dias subseqüentes à convocação, perderá os direitos de sua classificação,
sendo convocado o primeiro excedente da lista de aprovados.
8. DO PROVIMENTO DO CARGO
8.1 O provimento do cargo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação específica dos candidatos
habilitados, dentro da validade do concurso e de acordo com as necessidades do Município de Neópolis (SE).
8.2 São condições para a nomeação:
a. ser brasileiro, nato ou naturalizado;
b. ter 18 (dezoito) anos de idade completos;
c. ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência;
d. gozar de boa saúde física e mental, comprovada através de exame médico realizado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Neópolis (SE), por ocasião da nomeação;
e. estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
f. possuir escolaridade mínima exigida para o cargo, conforme este Edital;
g. não ter sofrido sanções de natureza administrativa, civis ou penais, em exercício de cargo ou função
pública, devendo apresentar Certidões correspondentes, caso seja Servidor Público;
h. estar registrado no Conselho Regional da Classe para os cargos que possuam essa exigência,
conforme requisito mínimo citado neste Edital;
i. estar desimpedido do exercício profissional e em dia com obrigações e não ter sofrido sanções
disciplinares nos últimos 02 (dois) anos, em caso de cargo sujeito a Registro em Conselho de Classe;
j. apresentar os documentos comprobatórios do atendimento aos requisitos mínimos do cargo constantes
do Quadro 1 deste Edital;
k. apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da nomeação. Não serão aceitos
protocolos de documentos;
m. os candidatos aos cargos, depois de nomeados, poderão ser removidos a qualquer tempo, para outra
localidade dentro do município, conforme necessidade da Prefeitura de Neópolis (SE);
n. a não comprovação dos requisitos acima exigidos no ato da convocação importarão na desclassificação
do candidato habilitado e na perda dos direitos decorrentes.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A publicação e divulgação deste Edital ficarão a cargo da FAPESE e da Prefeitura Municipal de Neópolis
(SE).
9.2 A Coordenação do Concurso ficará sob a responsabilidade da Comissão de Concursos indicada pelo Prefeito
Municipal de Neópolis (SE).
9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso e pela Fundação de Apoio à Pesquisa e
Extensão de Sergipe - FAPESE.

Neópolis, 13 de Novembro de 2006.

_______________________________________
Prefeito do Município de Neópolis
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MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO I
PRINCIPAIS ATIVIDADES DOS CARGOS EM CONCURSO

Assistente Social - As tarefas que se destinam a identificar problemas, prestar assessoria e desenvolver
estudos e programas relativos ao bem social. Realizar visitas. Acompanhar junto aos empregados, qualidade e
condições de atendimento dos benefícios concedidos pela Prefeitura. Acompanhar, apoiar e orientar familiares
de empregados falecidos ou gravemente enfermos. Atender e orientar empregados e seus familiares sobre
benefícios previdenciários e recursos da comunidade. Cadastrar recursos comunitários. Participar de reuniões e
de programas para readaptação profissional. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas,
conforme as necessidades do Município.
Biomédico – Estudam seres vivos, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e
inventariam biodiversidade. Organizam coleções biológicas, manejam recursos naturais, desenvolvem atividades
de educação ambiental. Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises
clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Podem prestar consultorias e assessorias.
Cirurgião Dentista PSF - Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico. Realizar, entre
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de
doenças gengivais e canais. Executar outras tarefas afins.
Cirurgião Buco-Maxilo – Realizar consultas e atendimentos médicos; emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos, promover o tratamento de patologias relacionadas às seguintes situações: anatomia do terço
médio e inferior da face, infecções de origem dental, dentes inclusos; periapicopatias, cistos e tumores benignos
dos maxilares e dos tecidos moles da face, das afecções do seio maxilar, traumatologia buco-maxilo-facial,
ortodôntico-cirúrgico das deformidades dentofaciais, das alterações das articulações temporomandibulares;
anestesiar local da região buco-maxilofacial; realizar pré-operatório em cirurgia buco-maxilo-facial; transplantar,
reimplantar e implantar em odontologia; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização
profissional nas unidades de saúde municipais, tais como: centro de especialidade, postos periféricos, Unidade
Básica de Atendimento Médico – Feitoria, Unidade Básica de Atendimento Médico – Scharlau, Unidade Básica
de Atendimento Médico – Campina, Unidade Básica de Atendimento Médico – Vicentina, Unidade Básica de
Atendimento Médico – Centro e outras que vierem a existir.
Enfermeiro PSF - Prestar assistência ao paciente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em
domicílio, bem como em ambulâncias, realizando consultas e procedimentos e prescrevendo ações. Coordenar
serviços de enfermagem, implementando ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Executar outras
tarefas afins.
Farmacêutico – Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises clínicas,
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração,
coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre estabelecimentos,
produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos.
Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e
funções vitais dos seres humanos e dos animais.
Fisioterapeuta - Atender pacientes e clientes para prevenção e reabilitação de pessoas, utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fisioterapia, ortopedia e afins. Habilitar pacientes e clientes, realizando
diagnósticos específicos e fornecendo orientações a estes, bem como aos familiares, cuidadores e responsáveis.
Ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida. Executar outras tarefas afins.
Médico Clínico Geral PSF - Realizar consultas e atendimentos médicos. Tratar pacientes e clientes. Programar
ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em saúde. Executar outras tarefas afins.
Médico Ginecologista/Obstetra – Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das
doenças do corpo humano, em ambulatórios, escolas, postos de saúde, ou órgãos afins; fazer exame pré-natal
em gestantes; dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos,
prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar
métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado; ministrar aulas e participar
de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias;

13

Concurso Público – Prefeitura Municipal de Neópolis - EDITAL 01/2006

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe
preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; preencher boletins de socorro
urgente, mesmo os provisórios, com diagnósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos; preencher as
fichas dos doentes atendidos em domicílio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; atender
consultas médicas em ambulatórios, postos de saúde ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar
servidores e funcionários para fins de licenças, readaptação, aposentadoria e reversão; emitir laudos; fazer
diagnósticos e recomendar a terapêutica; prescrever regimes dietéticos a gestantes; prescrever exames
laboratoriais; incentivar a vacinação; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. Inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
Médico Pediatra - Prestar assistência médica cirúrgica à infância e adolescência da população nos locais
indicados pela Secretaria Municipal da Saúde. Atender as consultas médicas em ambulatório, posto central,
postos distritais, unidades móveis e nas campanhas de saúde efetuadas no interior do município; efetuar exames
médicos escolares e pré- escolares; fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para o caso;
prescrever os exames laboratoriais necessários; encaminhar casos especiais a setores especializados; executar
outras tarefas correlatas ao cargo e dentro das determinações da Secretaria Municipal da Saúde.
Médico Psiquiatra - Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais,
individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; examinar o cliente, adotando meios
específicos, como a observação, o desenvolvimento da empatia e outros, para situar a problemática conflitiva do
paciente; desenvolver a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação e transferência, para elaborar o
diagnóstico; encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou de grupo, baseando-se nas
necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo e ajustar-se ao meio; proceder ao planejamento,
orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, de
alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para o matrimônio,
psicoterapia e grupo e outras atividades de apoio; aconselhar familiares dos pacientes, entrevistando-os e
orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; prescrever e/ou
aplica tratamentos biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover
estímulos cerebrais ou diminuir excitações; realizar exames eletroencefalográficos, empregando aparelhos
especiais, para localizar arritmias ou focos cerebrais.
Nutricionista - Planejar e orientar a alimentação nas escolas e hospitais do Município; elaborar programas de
combate à subnutrição e corrigir hábitos alimentares da população carente; realizar pesquisa alimentar junto à
comunidade; incentivar a utilização de produtos regionais no cardápio familiar; ajudar na definição e orientação
da alimentação dos pacientes em hospitais; exercer outras atividades compatíveis com o cargo.
Psicólogo - Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e
avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando
o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e
coordenar equipes e atividades de áreas afins. Executar outras tarefas afins.
Professor PNS Matemática, Química, Física e Inglês: participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola;
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de
articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar outras tarefas correlatas.
Auxiliar de Consultório Odontológico: exercer atividades de apoio ao odontólogo na recepção e atendimento
aos pacientes, executar a limpeza e assepsia de instrumentos, equipamentos; cadastrar pedidos de exames e
encaminhar ficha de atendimento; prevenir doenças bucais, participando de projetos educativos e de orientação
de higiene bucal; executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Executar outras
tarefas afins.
Auxiliar de Enfermagem: Desempenhar atividades auxiliares aos técnicos de enfermagem e enfermeiros em
hospitais, clinicas e outros estabelecimentos de assistência médica e domicílios. Atuar em cirurgias, terapias,
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestar assistência ao paciente,
atuando sob supervisão de técnico de enfermagem e/ou enfermeiro. Executar outras tarefas afins.
Auxiliar de Laboratório: Coletam material biológico, orientando e verificando preparo do paciente para o
exame. Auxiliam os técnicos no preparo de vacinas; aviam fórmulas, sob orientação e supervisão. Preparam
meios de cultura, estabilizantes e hemoderivados. Organizam o trabalho; recuperam material de trabalho,
lavando, secando, separando e embalando. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e
de biossegurança.
Auxiliar de Saúde Bucal Escolar: Orientar nas escolas como fazer a higienização bucal, previnir doenças
dentárias, engajar professores e alunos no Programa de Saúde Bucal, avaliar a saúde bucal dos alunos, fazer
aplicação de flúor, demonstrar como deve ser feita a escovação dos dentes, ensinar a função dos dentes,
mostrar a influência dos alimentos na saúde bucol. Executar outras tarefas afins.
Agente de Transito: Exercer as atividades de fiscalização e operação de trânsito; lavrar autuação por infração
de trânsito e demais atos correlatos no pleno exercício do poder de polícia administrativa na área sob jurisdição
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do órgão executivo de trânsito do Município de Neópolis; e exercer outras atividades que lhe forem atribuídas, na
forma da legislação vigente.
Assistente Administrativo: Executar tarefas auxiliares de administração em geral, de relativa complexidade;
programar, orientar e controlar as atividades de recebimento e guarda de materiais e sua distribuição; executar e
supervisionar a digitação de dados e informações; executar tarefas contábeis auxiliares de conferência;
classificação, registro e emissão de documentos; executar atividades auxiliares pertinentes à área de pessoal,
recursos humanos, compras, comercialização, financeira, patrimonial, operações postais; organizar e manter
atualizados arquivos, fichários e protocolos administrativos.
Agente Administrativo: Executar tarefas de conferencia; organizar processos; elaborar relatórios de atividades;
proceder a registros relativos às ações de administração de pessoal, material e patrimônio; elaborar relações de
despesas e pedidos de material; organizar prestações de contas; prestar informações sobre processos; exercer
outras atividades compatíveis com o cargo.
Fiscal de Obras: Compreende a fiscalização das atividades empresariais, de obras e serviços e dos cidadãos
em geral, visando a preservação do bem estar público.
Fiscal de Arrecadação: Executar atividades que envolvam a fiscalização, com respeito à aplicação das Leis
relativas à tributação; fazer verificação junto aos contribuintes, visando a perfeita execução da fiscalização
tributária; lavrar autos de infração às normas legais; verificar alvará de localização; executar outras atividades
afins.
Laboratorista Coproscopia/ Entomologia: epidemiologia, ecologia de vetores de dengue e malária,
empregando técnicas de marcação, soltura e recaptura, incluindo a utilização de armadilhas e outros métodos de
vigilância e determinação da compacidade vetorial; controle de culicídeos em laboratório, em simulado de campo
e em campo; avaliar resistência a inseticidas e o impacto de mosquiteiros impregnados no controle; investigar
comportamento de anofelinos em áreas endêmicas; desenvolver insetários de culicídeos e outras tarefas afins
com o auxilio do coproscópio.
Técnico Laboratório: Executar trabalhos técnicos de laboratórios a anatomia patológica, a análises
bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral realizando ou orientando exames, teste de cultura de
microorganismo, através da manipulação de aparelhos de laboratório; - Realizar a coleta de material,
empregando técnicas e instrumentação adequadas para proceder aos testes, exames e amostrar de laboratórios;
manipular substâncias químicas, como ácidos, bases, sais e outras, executando-os de acordo com as
especificações, utilizando tubos de ensaio, provetas, bastonetes e outros utensílios apropriados e subtendo-os
as fontes de calor, para obter os reativos necessários à realização dos testes; orientar e controlar as atividades
da equipe, auxiliar, indicando as melhores técnicas e acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos; proceder
a exames patológicos ou auxiliar na realização dos mesmos, preparando as amostras e realizando a fixação e
corte do tecido orgânico, para possibilitar a leitura encioscopica e o diagnóstico laboratorial; fazer exames
corpológicos, analisando forma, consistência, cor e cheiro das amostrar de fezes e urina, pesquisando a
existência de secreções, sangue, urobilina, bilirubina, gorduras, proteases, através de técnicas; proceder a
exames sorológicos, hematológicos, dosagens bioquímicas e liguar em amostrar de sangue e a exames
bacterioscópicas e bacteriológicos de escama, pus e outras secreções; executar outras tarefas correlatas.
Professor – Educação Infantil: Executar trabalhos de docência que tenham a finalidade o desenvolvimento
integral da criança até 06 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.
Fiscal de Serviços Urbanos - Exercer sob supervisão imediata a fiscalização com respeito à aplicação das Leis
e Posturas municipais.
Auxiliar de Serviços Gerais: Realizar serviços de limpeza, recolher lixo, lavar utensílios, auxiliar na construção
de palanques, andaimes e outras. Executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos, capinar, roçar,
quebrar pedras, limpar ralos, bueiros, carregar e descarregar veículos, caiar, transportar materiais, auxiliar na
pintura de sinalizações, auxiliar no plantio, adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas,
trabalhar com emulsão asfáltica, preparar argamassa e concreto. Executar serviços de manutenção e limpeza de
cemitérios, como os relativos aos sepultamentos e exumação. Manutenção de ferramentas e utensílios. Executar
outras atribuições afins.
Fiscal de Vigilância Sanitária: Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública; proceder à
fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios; colher amostras de gêneros alimentícios
para análise em laboratório; exercer outras atribuições contidas no Anexo XVII da Lei n° 4.231/2002.
Motorista Categoria D: Descrição Sumária das Atividades: B- Dirigir veículos leves (automóveis e outros
correlatos),D- dirigir ônibus e caminhões (veículos de grade porte), em serviços urbanos, viagens intermunicipais
e/ou interestaduais,transportando pessoas e/ou materiais; Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando
pneumáticos, direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens
de manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Recolher passageiros em lugares e
horas predeterminados, conduzindo-os pelos itinerários estabelecidos, conforme instruções específicas; Realizar
viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo às necessidades dos serviços, de
acordo com o cronograma estabelecido; Recolher o veículo na garagem quando concluído o serviço,
comunicando, por escrito,qualquer defeito observado e solicitando os reparos necessários para assegurar seu
bom estado; Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, observando o limite de velocidade e cuidados
ao abrir e fechar as portas nas paradas dos veículos; Zelar pela guarda, conservação e limpeza de veículos para
que seja mantido em condições regulares de funcionamento; Executar outras atividades afins.
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Vigilante: Exercer a vigilância não armada das instalações da Prefeitura Municipal, de modo a prover a
segurança dos membros e usuários, assim como preservar os bens e patrimônio da Instituição.

MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2006
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

01 PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, BIOMEDICO,
CIRURGIÃO DENTISTA, CIRURGIÃO BUCO MAXILO, ENFERMEIRO PSF, FARMACEUTICO,
FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF, MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, MÉDICO
PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, PROFESSOR PNS MATEMÁTICA,
QUÍMICA, FÍSICA E INGLÊS : Textualidade: texto, contexto, interlocução. Semântica: significação e contexto,
adequação vocabular, denotação e conotação. Compreensão e interpretação de texto: assunto, finalidade e
intenções; idéia principal e secundárias, ponto de vista defendido e argumentos usados para sustentá-lo, idéias
ou argumentos implícitos, ordenação e hierarquia de idéias. Intertextualidade e produção de sentidos: alusão e
citação, síntese de textos ou de parágrafos. Coerência e coesão textuais. Relações semântico-sintáticas de
explicação, oposição, conclusão, alternância, causa, conseqüência, tempo, finalidade, condição, comparação.
Processos coesivos de referência. Tópicos de reflexão lingüística. Representação e emprego das palavras.
Pontuação. Variação lingüística: adequação/ inadequação de determinados registros em diferentes situações de
uso da língua.
02 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE SERVIÇO SOCIAL PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL:
Seguridade Social. Previdência social: garantia dos direitos, deveres, descentralização da gestão administrativa.
Sistema Único de Saúde: promoção, proteção, recuperação, participação social em saúde, planejamento
situacional em saúde. Assistência Social: Assistência Social na política social, relação da Assistência social com
as políticas públicas, relação da Assistência Social com as políticas sociais específicas: criança e adolescente,
idoso e pessoa portadora de deficiência. O Estado Brasileiro e as Políticas Públicas. Relação do Estado com a
sociedade civil. Análise das políticas: educação, habitação e trabalho. A sociedade civil e o Serviço Social no
Brasil. A prática e a nova ética no Serviço Social. A relação do poder na prática interprofissional. A posição do
Serviço Social e as emergências de assistência.
03 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE BIOMEDICINA PARA O CARGO DE BIOMÉDICO: HEMATOLOGIA:
princípios, prática, biosegurança, controle e qualidade. Hemostasia: princípios e prática em interpretação.
Imunohematologia: princípios, práticas e interpretação. Interpretação clínica do hemograma. Investigação
laboratorial nas doenças de sangue. Hematopoiese. Doenças dos Eritrócitos. Doenças Leucocitárias. Plaquetas
Sanguíneas. Coagulação sanguínea; URINÁLISE: Exame de urina: princípios, prática e interpretação; Análise do
líquido seminal; o rim e a urinálise; análise de cálculo renal;dismorfismo eritrocitário; análise física, química e
microscopia da urina; BIOQUÍMICA: controle de qualidade e análise estatística; sistemas analíticos e aplicações;
automação em bioquímica; Metabolismo dos carbohidratos, proteínas e aminoácidos, enzimologia clínica;
espirometria e gases sanguíneos, avaliação da função renal e da água, eletrólitos e balanço ácido-básico,
avaliação das condições do fígado; intermediários metabólicos(composto nitrogenados e não protéicos) Íons
inorgânicos (cálcio, fósforo, magnésio, ferro, cobre e zinco). IMUNOLOGIA/HORMONOLOGIA: as células do
sistema imune; imunidade humoral: anticorpos e imunoglobinas; o complemento; imunoensaios no laboratório:
princípios, prática e interpretação dos resultados; Doenças auto-imunes; imunodeficiências; dosagens hormonais
no laboratório: princípios, prática e interpretação dos resultados; Avaliação da função endócrina; controle de
qualidade em imunologia e hormonologia, biossegurança; Marcadores de hepatite.
04 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTOLOGIA PARA O CARGO DE ODONTOLOGIA:
Epidemiologia das doenças bucais no Brasil: índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Semiologia
bucal: diagnóstico das doenças bucais e exames complementares. Aparelho estomatognático: desenvolvimento
da face, cavidade oral e dentes. Cariologia: Etiologia, diagnóstico e tratamento da cárie dentária com ênfase na
prevenção e promoção à saúde bucal. Fluorterapia: uso sistêmico e tópico, aspectos toxicológicos e clínicos.
Preparo cavitário: materiais dentários. Proteção do complexo dentina-polpa. Patologia pulpar e periapical:
características clínicas, histopatológicas e radiográficas, diagnóstico e tratamento. Patologia periodontal:
etiologia, diagnóstico e tratamento. Cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos: lesões mais
freqüentes da cavidade bucal (candidíase, lesões herpéticas primárias e secundárias, sífilis, AIDS, tuberculose).
Patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral. Lesões das estruturas dentárias mineralizadas.
Traumatismo dentoalveolar de dentes decíduos e permanentes: classificação, diagnóstico e tratamento.
Terapêutica odontológica: analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e anestésicos de uso local em Odontologia.
Pacientes especiais. Técnicas anestésicas intra-orais, acidentes e complicações. Normas de biossegurança:
imunização. Hepatites virais. Conduta frente a acidentes de trabalho. Algias orofaciais: tipos, diagnósticos
diferenciais. Princípios gerais de oclusão e classificação das más-oclusões. Orientação e prevenção da higiene
bucal.
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05 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM CIRURGIA BUCO-MAXILO PARA O CARGO DE BUCO-MAXILO:
Anatomia da face. Pré e pós-operatório. Princípios de cirurgia. Assepsia, anti-sepsia e esterilização. Anestesia
local em Odontologia. Diagnóstico por imagem: radiografias intra e extra-orais, radiografias convencionais da
ATM, radiografia panorâmica, sialografia, tomografia computadorizada, medicina nuclear, ressonância magnética
e ultra-sonografia. Tratamento odontológico em pacientes com problemas sistêmicos. Terapêutica
medicamentosa. Sedação em Odontologia. Cirurgia oral menor. Princípios e técnicas da exodontia. Cirurgia de
dentes inclusos. Complicações das exodontias. Cirurgia para-endodôntica. Fístulas e comunicações bucosinusais. Cirurgia pré-protética. Cirurgia com finalidade ortodôntica. Infecções odontogênicas. Emergências
médicas em odontologia. Doenças da articulação têmporo-mandibular. Fraturas de mandíbula: classificação,
diagnóstico, tratamento e complicações. Fraturas do terço médio da face: cuidados de emergência, classificação,
diagnóstico, tratamento e complicações. Fraturas Zigomáticorbitais: classificação, diagnóstico, tratamento e
complicações. Fraturas panfaciais. Trauma dental e fraturas dento alveolares. Diagnóstico e tratamento das
entidades patológicas. Biópsia de lesões. Cirurgias dos tumores e cistos odontogênicos. Cirurgia das glândulas
salivares. Enxertos ósseos e biomateriais para reconstrução em cirurgia bucomaxilofacial. Cirurgia ortognática.
06 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ENFERMAGEM E PSF PARA O CARGO DE ENFERMEIRO PSF:
Constituição Federal do Brasil – Capítulo II, Secção II – Da Saúde; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS); Políticas de Saúde Pública; Normas Operacionais Básicas do SUS; Norma Operacional da
Assistência à Saúde (NOAS); Leis Orgânicas da Saúde; Abordagem do Processo Saúde-Doença das Famílias e
do Coletivo; O perfil Epidemiológico na prática do Enfermeiro no Programa Saúde da Família; O Sistema da
Informação de Atenção Básica (SIAB) como instrumento de trabalho da equipe no Programa Saúde da Família: a
especificidade do Enfermeiro; Ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária; Imunização; Saúde da Mulher:
Avaliação e Intervenção de Enfermagem na Gestação, Saúde da Mulher no Curso da Vida, Assistência ao Prénatal e Assistência ao Binômio Mãe-Filho; Saúde da Criança: Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação
da Criança, Assistência de Enfermagem à Criança com Agravos Respiratórios, Assistência de Enfermagem à
Criança com Diarréia Aguda e Desidratação, Interação com a Família da Criança Cronicamente Doente; Saúde
do Adulto e do Idoso: aplicabilidade dos conceitos na Saúde do Adulto e do Idoso; atuação de Enfermagem na
Hipertensão Arterial; Educação para o Controle do Diabetes Mellitus; Aspectos de Tratamento de Feridas no
Domicilio; Controle da Dor no Domicilio; Processo de Envelhecimento e Assistência ao Idoso; A Visita Domiciliar
no Contexto da Saúde da Família.
07 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FARMÁCIA PARA O CARGO DE FARMACEUTICO: Noções de
química orgânica. Compostos nitrogenados. Alcanos, alquenos, alquinos, compostos aromáticos, compostos
halogenados, álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados e compostos
nitrogenados: nomenclatura, propriedades e reações. Farmacologia geral. Subdivisão de farmacologia.
Classificação das formas farmacêuticas. Classificação das drogas. Bases fisiológicas da farmacologia.
Medidores químicos. Evolução do conceito de mediação química. Receptores farmacológicos. Receptores pré e
pós-sinápticos. Interação droga-receptor. Mensageiro secundário. Métodos fisiológicos aplicados à farmacologia.
Ensaios biológicos. Estudo in vitro e in vivo. Líquidos nutridores. Métodos estatísticos aplicados à farmacologia.
Padronização biológica. Comparação entre médias. Teste t de Student. Análise de variância. Correlação linear.
Farmacocinética. Vias de administração de drogas.
Absorção. Biodisponibilidade. Meia-vida das drogas. Distribuição. Biotransformações. Excreção.
Farmacodinâmica. Mecanismos de ação de drogas. Interação droga-receptor. Relação dose-efeito. Sinergismo.
Tipos de antagonismo.
08 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPIA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA: Fisiologia
do Ato Motor. Bases Fisiopatológicas da Espasticidade. Cinesioterapia nas Lesões Neurológicas Centrais e
Periféricas. Cinesioterapia Respiratória. Cinesioterapia nos Desvios Posturais. Técnicas de treinamento do
paciente amputado: preparação do coto, adestramento com a prótese, treino de marcha. Princípios físicos e
biofísicos dos recursos terapêuticos. Aplicação, cuidados técnicos e precauções com agentes físicos,
termoterápicos, eletroterápicos e mecanoterápicos. Fundamentos neurofisiológicos do tratamento da paralisia
cerebral. Técnicas empregadas no tratamento de paralisia cerebral. Testes de Avaliação do programa de
reabilitação: força muscular, perimetria, cirtometria, De Lorme. Cinesioterapia em reumatologia. Cinesioterapia
em traumato-ortopedia. Bases Cinesioterápicas na distrofia muscular. Cinesioterapia nos traumas desportivos.
Fisioterapia em reabilitação cardíaca. Fisioterapia em pacientes queimados. Fisioterapia em pacientes
aidéticos. Equipes de reabilitação: ética, perfil profissional e interrelacionamento. Fisioterapia no Treinamento
de independência em AVD. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, a construção do
Sistema Único de Saúde e os serviços de fisioterapia. Código de Ética profissional.
09 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CLÍNICA MÉDICA E PSF PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO
GERAL PSF: Cardiologia: Angina Pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistemática.
Pneumologia: pneumonia, broncopneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica. Hematologia: anemias,
leucoses e linfomas. Gastroenterologia: esofagite, gastrite, úlcera péctica, doenças inflamatórias intestinais,
pancreatite, cirrose hepática. Febre reumática, artrite reumatóide. Infecção no trato urinário. GNDA e GNC.
Diabetes militos. Doenças da tireóide. Urgências clínicas: ICC; edema agudo do pulmão, crise hipertensiva e
pressão alta, asma brônquica, hemorragia digestiva alta, insuficiência hepática, IRA, cólica renal, embolia
pulmonar, envenenamento agudo, traumatismo crânio-encefálico.Políticas de Saúde no Brasil (Evolução histórica
da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios,
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suas diretrizes e seu arcabouço legal; As Normas Operacionais de Assistência à Saúde - NOAS do SUS;
Municipalização; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A estratégia do programa
saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação; Programa de Saúde da Família); Conferências
Nacionais de Saúde (VIII, IX, X e XI); Determinação social do processo saúde-doença e aspectos
epidemiológicos; Situação de Saúde no Brasil; Doenças de Notificação Compulsória; Vigilância à Saúde
ambiental; Vigilância à Saúde do Trabalhador; 8. Constituição Federal; 9. Planejamento e organização do
Sistema Único de Saúde.
10 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA PARA O CARGO DE MÉDICO
GINECOLOGISTA OBSTRETA: Estadiamento do câncer genital e mamário; Câncer do colo uterino; Hiperplasia
endometrial; Carcinoma do endométrio; Câncer de ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose pósmenopáusica; Distúrbios do sono no climatério; Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal;
Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome prémestrual; Endometriose; Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com atividade endócrina; Citopatologia genital;
Lesões benignas da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo uterino. Cervicites; Infecção do trato genital
inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento; Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital
inferior; Corrimento genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Dor pélvica crônica; Doenças benignas do
útero; Prolapso genital e roturas perineais; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Bexiga
hiperativa; Câncer de mama; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação); Lesões não palpáveis de
mama: Diagnóstico e conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas de mama:
fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários;
Fluxos papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos invasivos em mastologia; Indicação e técnica;
Procedimentos invasivos dirigidos pela mamografia e ultra-som. Código de ética médica. Ênfase em Saúde
Coletiva. Patologia da mama. Hemorragia uterina disfuncional. Patologia cervical. Doenças sexualmente
transmissíveis. Infertilidade. Neoplasias malignas do ovário. Urgências em ginecologia. Endometriose. Moléstia
inflamatória pélvica. Síndrome hemorrágica da primeira metade da gestação. Síndrome hemorrágica da segunda
metade da gestação. Intercorrências clínicas na gestação. Intercorrências cirúrgicas na gestação. Assistência
pré-natal. Assistência clínica ao parto. Prematuridade. Infecções e viroses na gestação.
11 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PEDIATRIA PARA O CARGO DE MÉDICO PEDIATRA: Mortalidade
na infância; Nutrição e seus desvios; Desnutrição; Crescimento e desenvolvimento do lactente, pré-escolar e
escolar; Imunizações; Acidentes na infância: Prevenção e tratamento; Diarréias; Distúrbios hidrocletrrolícos e
acidobásicos; Distúrbios metabólicas; 9. Doenças infecciosas e parasitárias; .Doenças respiratórias na infância;
doenças alérgicas na infância; Cardiopatias congênitas; Doenças reumáticas; Insuficiência Cardíaca; Choque;
Ressuscitação cardipulmonar; .Cetoacitose diabética; Anemias; Púrpuras e micoses colagenoses; Convulsão;
.Afecções do aparelho genito-urinário; Emergências cirúrgicas na infância; Abordagem da criança
politraumatizada; Síndrome de Maus-tratos; Principais problemas de saúde do adolescente; Diagnóstico inicial e
cuidados nos vários níveis de assistência; Doenças de Notificação Compulsória; Código de Ética Médica; A
pediatria e a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único
de Saúde; O paradigma da promoção da saúde na atenção a crianças e adolescentes.
12 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE PSIQUIATRIA PARA O CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA:
Neurotransmissores: sono; Neuroimagem;
Genética;
Avaliação clínica;
Diagnostico e aspectos
neuropsiquiátricos da epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas; Percepção e cognição;
Sociologia e psiquiatria; Epidemiologia; Psicanálise; Teorias da personalidade e psicopatologia; Exame do
paciente psiquiátrico; Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos; Classificações dos transtornos
mentais; Transtornos mentais devidos a uma condição médica geral; Transtornos relacionados a substancias –
dependência química; Esquizofrenia; Outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de
ansiedade; Transtornos psicossomáticos; psiquiatria e outras especialidades; emergências psiquiátricas;
psicoterapias; terapias biológicas; psiquiatria infantil; retardo mental; transtornos da aprendizagem e
comunicação; psiquiatria geriátrica; psiquiatria hospitalar e comunitária; psiquiatria forense; psicofarmacologia ;
aspectos do modelo da assistência psiquiátrica; Evolução histórica da organização do sistema de saúde no
Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde; O paradigma da promoção da saúde; Doenças de
Notificação Compulsória; Código de Ética Médica.
13 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM NUTRIÇÃO PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA: Noções gerais
sobre Nutrição e alimentação normal. Introdução a Orientação Nutricional. Noções gerais sobre alimentos –
alimentos e saúde. Nutrição e sua relação com a saúde da comunidade. Nutrientes. Utilização de nutrientes:
Digestão, Absorção e Metabolismo. Dietoterapia. Dietoterapia nas anemias. Dietoterapia nos estudos patológicos
que modificam o peso. Desnutrição. Dietoterapia na desnutrição protéico-energetica. Nutrição para crianças e
adolescentes. Nutrição e doença – Moléstias Carências. Relação da Nutrição com o processo de crescimento.
Nutrição e Desenvolvimento Humano. Microbiologia dos Alimentos. Transmissão de doenças pelos Alimentos.
Estocagem de alimentos e combate a insetos e roedores. Envenenamento e toxicologia Alimentar.
14 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE MATEMÁTICA PARA O CARGO DE PROFESSOR PNS
MATEMÁTICA: Conjuntos: noções de conjunto; operações; subconjuntos; conjunto das partes de um conjunto;
relação. Números naturais e inteiros: divisibilidade, fatoração, MDC, MMC e congruências. Números racionais:
razões e proporções. Números reais: representação de números por pontos na reta, representação decimal,
potenciação e radiciação, percentagens, regras de três simples e composta. Números complexos: conceituação,
operações, forma trigonométrica, potências e raízes. 6 Álgebra, Equações algébricas: equações de 1.o e de 2.º
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graus e equações redutíveis ao 2.o grau. Matrizes: tipos de matrizes, operações, determinantes, matriz inversa.
Sistemas de equações lineares: resolução de sistemas lineares por escalonamento, regra de Cramer e teorema
de Rouché-Capelli. Polinômios: propriedades, operações, fatoração, raízes, teorema fundamental da álgebra;
inequações de 1.o e de 2.o graus. Combinatória e probabilidade. Cálculo combinatório: arranjo, permutação e
combinações. Números binomiais, binômio de Newton e suas propriedades. Probabilidade de um evento.
Interseção e união de eventos. Probabilidade condicional. Lei binomial da probabilidade. Geometria. Geometria
plana: elementos primitivos, semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulo. Retas perpendiculares e retas
paralelas. Triângulos. Quadriláteros. Circunferência. Segmentos proporcionais. Semelhança de polígonos.
Relações métricas em triângulos, círculos e polígonos regulares. Áreas de polígonos, de círculos e de figuras
circulares. Geometria no espaço. Perpendicularidade e paralelismo de retas e planos. Noções sobre triedros.
Poliedros. Área e volume dos prismas, cones, pirâmides e respectivos troncos. Esferas e cilindros: áreas e
volumes. Geometria analítica. Coordenadas cartesianas no plano. Distância entre dois pontos. Estudo analítico
da reta, da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole, translação e rotação de eixos. Trigonometria.
Ângulos e arcos trigonométricos. Identidades trigonométricas para adição, subtração, multiplicação e divisão de
arcos. Fórmulas trigonométricas para a transformação de somas em produtos. Equações trigonométricas.
Aplicações da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. Funções. Conceito de função: domínio,
imagem e gráficos. Composição de funções, funções inversas, funções polinomiais, função modular, função
exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas e suas inversas. Limites: propriedades, limites laterais,
limites infinitos e no infinito. Continuidade: funções contínuas e suas propriedades, teoremas do valor
intermediário e dos valores extremos. Derivada: conceito, reta tangente e reta normal ao gráfico de uma função,
funções deriváveis, regras de derivação, regra da cadeia, derivada da função inversa, teoremas de Rolle e do
valor médio, derivadas de ordem superior, valores de máximo e mínimo relativos e absolutos de funções,
comportamento das funções, testes das derivadas primeira e segunda, aplicações da derivada. Integral: definida
e indefinida, teorema fundamental do cálculo, técnicas de integração, áreas de regiões planas, comprimento de
arco, áreas de superfícies de revolução, volumes de sólidos de revolução. Questões relacionadas ao processo
de ensino-aprendizagem de matemática.
15 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LDB PARA OS CARGOS DE PROFESSOR PNS MATEMÁTICA,
INGLÊS, QUÍMICA E FÍSICA: As tendências pedagógicas na educação; Planejamento de ensino e projeto
pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do
ensino/aprendizagem; Educação inclusiva e fracasso escolar; Parâmetros curriculares nacionais de 1ª a 4ª
séries-Temas Transversais; Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 53 a 73 e 129 a 144); Artigos 205 a 214
da Constituição Federal; A Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Arts. 01 a 34, 37 a
38, 58 a 67.
16 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE INGLÊS PARA O CARGO DE PROFESSOR PNS INGLÊS:
Semantic aspects of the language. Syntactic aspects of the language concerning the following items: the simple
sentence; adjuncts; disjuncts, conjuncts; coordination and apposition; sentence connection; the complex
sentence; the verb and its complementation; the complex noun phrase; word formation. Morphological aspects of
the language concerning the following items: verbs and the verb phrase; nouns, pronouns, articles and
determiners; adjectives and adverbs; prepositions and prepositional phrases. Phonetic/phonological aspects of
the language concerning: segmental features: English vocalic and consonantal systems. Questões relacionadas
ao processo de ensino-aprendizagem de inglês.
17 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE QUÍMICA PARA O CARGO DE PROFESSOR PNS QUÍMICA: A
Química e sua importância social. Substâncias, materiais, propriedades das substâncias. Misturas: métodos de
separação e composição. Estrutura atômica da matéria: estruturas de átomos, moléculas e fórmulas unitárias.
Modelo atômico de Rutherford-Bohr. Funções inorgânicas mais comuns: óxidos, ácidos, bases, sais e hidretos;
conceito, nomenclatura e propriedades químicas mais importantes. Funções orgânicas mais comuns:
hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas; conceitos, nomenclatura e
propriedades químicas mais importantes. Classificação periódica dos elementos: estrutura da classificação
periódica, relações com a configuração eletrônica, principais propriedades periódicas. Substâncias simples dos
elementos químicos mais comuns: formas de ocorrência, métodos de obtenção e propriedades químicas mais
importantes. Ligações químicas: ligações iônicas, covalentes, metálicas e pontes de hidrogênio. Geometria
molecular: teoria da repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência. Sólidos e líquidos: propriedades
gerais. Soluções: conceito e classificação; concentração em massa e em quantidade de matéria; titulações
ácido-base. Grandezas e unidades de medida: sistema SI, quantidade de matéria, constante de Avogadro,
massa molar, massa molecular e unidade de massa atômica. Gases: teoria cinética, leis dos gases, densidade,
misturas gasosas, difusão e efusão. Termoquímica: reações exotérmicas e endotérmicas, leis de Hess.
Entalpia, entropia, energia livre. Espontaneidade de uma reação. Cinética química: teoria das colisões, fatores
determinantes da velocidade de reação; energia de ativação, catalisadores, expressão da velocidade de uma
reação. Equilíbrio químico: determinação da constante, princípio de Chatelier, produto de solubilidade, Ka, Kb,
pH e pOH; soluções-tampão. Eletroquímica: potencial do eletrodo, espontaneidade de uma reação de
oxirredução, pilhas, eletrólise. Radioquímica: natureza das radiações, cinética da desintegração radioativa, leis
da desintegração radioativa, fissão e fusão nucleares; aplicações da radioatividade. Biomoléculas; carboidratos,
lipídios, aminoácidos e proteínas – conceitos, estruturas e principais propriedades. Aplicações da Química na
agricultura, na siderurgia, em medicamentos, no vestuário, na alimentação e na higiene. Sabões e detergentes.
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Química e meio ambiente: chuva ácida, efeito estufa, camada de ozônio, lixo e esgoto. Questões relacionadas ao
processo de ensino-aprendizagem de Química.
18 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FÍSICA PARA O CARGO DE PROFESSOR PNS FÍSICA: Mecânica:
dinâmica da partícula; dinâmica do corpo rígido; leis de conservação; momento linear, momento angular e
energia; trabalho e energia; oscilações: movimento harmônico simples e amortecido; oscilações forçadas e
ressonância; ondas: princípio de superposição; ondas estacionárias; ressonância; estática e dinâmica dos
fluidos; gravitação. Termodinâmica: calor, trabalho, teoria cinética dos gases, entropia, Leis da Termodinâmica;
transformações reversíveis e irreversíveis; máquinas térmicas; o ciclo de Carnot. Eletromagnetismo: campo
elétrico; lei de Gauss; potencial elétrico; corrente elétrica; campo magnético; fluxo de campo magnético; campo
magnético produzido por correntes; força de Lorentz; a lei de Biot-Savart; lei de Ampère; lei de Faraday; ondas
eletromagnéticas. Óptica – a natureza da luz: modelo corpuscular e ondulatório; a luz e as demais radiações;
processos luminosos de interação luz-matéria: reflexão, refração, absorção, difração, interferência e polarização
da luz; óptica da visão. Física moderna – o nascimento da teoria quântica: quantização e constante de Planck;
dualidade onda-partícula; a natureza ondulatória da matéria. Questões relacionadas ao processo de ensinoaprendizagem de física.
19 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM PSICOLOGIA: O binômio saúde/doença: A produção social da
saúde. A psicossomática nos dias de hoje: Origem/conceito; Evolução/objetivos. A psicossomática e a formação
do psicólogo. A relação profissional de saúde/usuários do sistema de saúde. A Psicologia nas instituições de
saúde: Funções/papéis/atividades do psicólogo. Objetivos/ estratégias da prática psicológica. O psicólogo e a
equipe de saúde: A importância da visão interdisciplinar. O psicólogo e a saúde mental. A saúde mental no
Brasil: origem/evolução. Saúde mental, psicossomática e trabalho. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental.
Reforma psiquiátrica. Diagnóstico clinico, organizacional e psicossocial. Atuação multidisciplinar e comunitária.
Estratégias de intervenção psicossocial diversas, a partir das necessidades e clientelas identificadas.Código de
Ética profissional do psicólogo.
20 CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO PARA OS CARGOS DE: AUX. CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO, AUX. ENFERMAGEM, AUX. LABORATÓRIO, AUX. SAÚDE BUCAL ESCOLAR, AGENTE
DE TRÂNSITO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, FISCAL DE ARRECADAÇÃO, FISCAL DE OBRAS,
LABORATORISTA COPROSCOPIA/ ENTOMOLOGIA, TÉCNICO EM LABORATÓRIO E PROFESSOR –
EDUCAÇÃO INFANTIL: Interpretação de textos em prosa e de textos poéticos: identificação do tema central do
texto; informações ou idéias presentes no texto. Relações de causa, tempo, fim, comparação, conclusão, adição
e outras entre orações, períodos ou parágrafos. Relações de sentido entre as palavras (sinônimos e antônimos).
Ortografia: acentuação de palavras e uso de maiúsculas e minúsculas. Recursos do sistema de pontuação:
vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos de exclamação e interrogação. Flexão de
gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo. Conjugação de verbos regulares e irregulares. Conjunção.
Concordância e regência: verbal e nominal. Crase. Sentido de radicais, prefixos e sufixos.
21CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM AUX. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA O CARGO DE AUX.
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: Ética profissional. Anatomia dos dentes e da boca. Educação em saúde
bucal – Higiene Bucal. Hábitos alimentares e consumo de açúcar. Cronologia da erupção dentária – a dentição
decídua e permanente. Uso de fluoretos e selantes. Acolhimento odontológico do paciente. Doenças da boca –
cárie e controle dentário, periodontopatias. Câncer bucal, fissuras lábio-palatais, controle da placa bacteriana. A
contaminação e o controle de infecção cruzada na prática odontológica. Tipos de esterilização. Manutenção do
equipamento odontológico. Riscos ocupacionais e sua prevenção. Atribuições do auxiliar de consultório
odontológico na equipe de trabalho.
22 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM AUX. DE ENFERMAGEM PARA O CARGO DE AUX. DE
ENFERMAGEM : Anatomia e fisiologia humana. Infecções parasitárias e transmissão dos agentes infecciosos.
A equipe de trabalho. O processo saúde/doença. Estudo dos sinais vitais. O cuidado de enfermagem nas
disfunções: cardiocirculatórias, respiratórias, digestivas, metabólicas, genito-urinárias, hematológicas e
neurológicas. Cuidado de enfermagem aos portadores de DST/AIDS. O cuidado de enfermagem aos doentes em
estado terminal. O cuidado de enfermagem no pré, trans e pós-operatório. O cuidado de enfermagem ao recémnascido a termo e pré-termo. O cuidado de enfermagem da criança ao adolescente. O cuidado de enfermagem
nas emergências. O cuidado de enfermagem em situações obstétricas de risco. Assistência ginecológica.
Assistência pré-natal. Parto e nascimento humanizado.
Imunização. Central de material e esterilização e centro cirúrgico.
23 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM AUX. DE LABORATÓRIO PARA O CARGO DE AUX. DE
LABORATORIO : Anatomia e fisiologia humana.
Infecções parasitárias e transmissão dos agentes infecciosos. A equipe de trabalho. O processo saúde/doença.
Estudo dos sinais vitais. O cuidado de enfermagem nas disfunções: cardiocirculatórias, respiratórias, digestivas,
metabólicas, genito-urinárias, hematológicas e neurológicas. Cuidado de enfermagem aos portadores de
DST/AIDS. O cuidado de enfermagem aos doentes em estado terminal. O cuidado de enfermagem no pré, trans
e pós-operatório. O cuidado de enfermagem ao recém-nascido a termo e pré-termo. O cuidado de enfermagem
da criança ao adolescente. O cuidado de enfermagem nas emergências. O cuidado de enfermagem em
situações obstétricas de risco. Assistência ginecológica. Assistência pré-natal. Parto e nascimento humanizado.
Imunização. Central de material e esterilização e centro cirúrgico.
24 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM SAÚDE BUCAL PARA O CARGO DE AUX. SAÚDE BUCAL:
Anatomia dos dentes e da boca. Educação em saúde bucal - Higiene Bucal. Hábitos alimentares e consumo de
açúcar. Cronologia da erupção dentária - A dentição decídua e permanente. Uso de fluoretos e selantes.

20

Concurso Público – Prefeitura Municipal de Neópolis - EDITAL 01/2006

Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe
Doenças da boca - cárie e controle dentário, periodontopatias. - controle da placa bacteriana. A contaminação e
o controle de infecção cruzada na prática odontológica. Tipos de esterilização. Manutenção do equipamento
odontológico. Atribuições do auxiliar de consultório dentário, nas escolas.
25 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PARA OS CARGOS DE AGENTE DE
TRANSITO E MOTORISTA: Código de Trânsito Brasileiro. Lei 9.503/97 (DOU de 24/09/97) - Alterações feitas
pela Lei 9.602 de 21/01/98: Disposições Gerais; Composição e Competência do Sistema Nacional de Trânsito;
Normas Gerais de Circulação e Conduta; Pedestres e Condutores de Veículos não motorizados; Do Cidadão;
Educação para o Trânsito; Sinalização de Trânsito; Engenharia de Tráfego, da Operação, da Fiscalização e do
Policiamento Ostensivo de Trânsito; Dos Veículos: (Disposições Gerais; Segurança dos Veículos; Identificação
dos Veículos); Veículos de Circulação Internacional; Registro de Veículos; Licenciamento; Condução de
Escolares; Habilitação; Infração; Penalidades; Medidas Administrativas; Processos Administrativos: (Autuação;
Julgamento das Autuações e Penalidades); Crimes de Trânsitos: (Disposições Gerais; Crimes em Espécie);
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito; Portarias do DENATRAN.
26 CONHECIMENTOS DE
MATEMÁTICA NÍVEL MÉDIO PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, FISCAL DE ARRECADAÇÃO E PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTAL : Equação do 1.º
e 2º grau; conjuntos numéricos; operações com números naturais; expressão simples e composta; divisibilidade;
múltiplos e diversos; fatoração, problemas com quatro operações, MDC e MMC; fração ordinária; potências e
raízes; grandezas proporcionais; razão; porcentagem ; juros; regra de três simples e composta; desconto;
números primos; sistema métrico decimal: (comprimento, superfície, volume, capacidade e massa).
27CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE INFORMÁTICA PARA O CARGO DE ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO: INFORMÁTICA- Windows XP: meus documentos, meu computador, meus locais de rede;
configurações de vídeo; Gravadores de CDs – recursos de gravação do Windows XP; Conexão dial-up;
Impressoras e aparelhos de fax. OFICCE XP – EXCEL: Planilha – formatação de planilha; adicionar: bordas,
dados, imagens; 7. pastas de trabalho; arquivos. – WORD: Abrir um arquivo, salvar o texto; 10. Barra de
ferramentas; Configurar página; Visualizar impressão; Localizar e substituir; Inserir número de páginas;
Formatar: fonte, parágrafo; Tabela: inserir, excluir, formatar.
28 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O CARGO DE FISCAL DE
OBRAS: Desenho, Escalas, Legendas, Leitura de Projetos, Processo construtivo de alvenaria e bloco, Telhados,
Esquadrias, Forros, Pisos e Revestimentos, Processo construtivo de fundação simples (rasa), Materiais de
Construção.
29 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM COPROSCOPIA/ENTOMOLOGIA PARA O CARGO DE
LABORATORISTA EM COPROSCOPIA/ENTOMOLOGIA: Principais mosquitos vetores e mecanismos de
transmissão de doenças infecciosas e parasitárias. Biologia, distribuição e morfologia de culicídeos de
importância médica no Brasil. Manutenção e manipulação de culicídeos em laboratório. Vigilância entomológica:
métodos de coleta de culicídeos vetores. Mecanismos de resistência a inseticidas e controle químico, biológico e
manejo de culicídeos vetores de dengue e malária.
30 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM LABORATÓRIOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM
LABORATÓRIO:Instrumentos (uso e funcionamento): microscópio; espectrofotômetro; balança analítica;
centrífuga; etc. Conhecimentos de: coleta de material; preparo de vidraria para técnicas; preparo de corantes;
preparo de soluções; esterilização e desinfecção; preparo de lâminas para observação microscópica.
Bacteriologia (Microbiologia): preparação de esfregaços bacteriológicos, preparação de meios de cultura;
métodos gerais para o estudo das bactérias; noções de bacteriologia. Parasitologia: preparo de fezes para
exame; noções dos ciclos parasitários, identificação de parasitas, conceito de hospedeiro intermediário e
definitivo. Sorologia: noções básicas de antígeno/anticorpo; diagnósticos laboratoriais mais comuns (PCR,
tipagem sangüínea, fator Rh, VDRL, teste de gravidez, etc.); separação de soro e plasma. Bioquímica: dosagens
de glicose, triglicérides, colesterol, ácido úrico, uréia, etc.; análise de urina. Hematologia: coagulograma, VHS,
noções gerais de preparo de lâmina e contagem específica das células sangüíneas, determinação dos índices
hematimétricos, noções gerais do processo de coagulação. Eletroforese: noções gerais de funcionamento da
cuba eletroforética.
31 DIDATICA E LEGISLAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O CARGO DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO
INFANTAL: As tendências pedagógicas na educação; Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola;
O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem;
Educação inclusiva e fracasso escolar; Parâmetros curriculares nacionais de 1ª a 4ª séries-Temas Transversais;
Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 53 a 73 e 129 a 144); Artigos 205 a 214 da Constituição Federal; A
Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Arts. 01 a 34, 37 a 38, 58 a 67.EDUCAÇÃO
INFANTIL: Objetivos gerais da educação infantil; O atendimento em creches e pré-escolas: características
gerais; A concepção de criança enquanto sujeito social e histórico; Brincar- o significado da brincadeira na
formação da criança; Interação social- diversidade e individualidade; A aprendizagem significativa e os
conhecimentos prévios – a resolução de problemas; O profissional da Educação Infantil- características
fundamentais; A organização do currículo – orientações didáticas, objetivos e conteúdos.; A formação pessoal e
social – concepção e aprendizagem; A criança de 04 a 06 anos – orientações didáticas quanto aos conteúdos:
nome, imagem, independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero, interação, jogos e
brincadeiras, cuidados especiais; O erro construtivo; Avaliação formativa: observação e registro.
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32 CONHECIMENTOS DE CIÊNCIAS PARA O CARGO DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTAL: O Ar
Atmosférico: composição; camadas da atmosfera; pressão atmosférica; direção e velocidade dos ventos;
importância do ar e dos ventos. Água: composição; ciclo da água; estados físicos e mudanças de estado;
qualidade da água - O Solo: as camadas da terra; o solo e o subsolo; o solo e o plantio; irrigação e drenagem;
composição das rochas. Os Animais: classificação; principais características e exemplos dos grandes grupos de
invertebrados; principais características e exemplos dos grandes grupos de vertebrado. Os Vegetais:
classificação; principais características e exemplos dos grandes grupos de vegetais. O Corpo Humano: a)
células: estruturas e funções; b) tecidos: classificação e principais características; c) órgãos e sistemas:
locomoção, digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, coordenação nervosa, órgãos dos sentidos.
Meio Ambiente: cadeia alimentar, desequilíbrio ecológico.
33 CONHECIMENTOS DE ESTUDOS SOCIAIS PARA O CARGO DE PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTAL:
As Regiões Brasileiras - Aspectos físico, econômico e humano: Região Norte; Região Nordeste; Região Sudeste;
Região Sul; Região Centro-Oeste. História do Brasil. A) O descobrimento do Brasil: os primeiros habitantes. B)
Brasil Colônia: as primeiras expedições; as capitanias hereditárias; os governos gerais; as entradas e bandeiras;
a Inconfidência Mineira. C) Brasil Império: proclamação da Independência; primeiro reinado; período regencial;
segundo reinado; abolição da escravatura. D) Brasil República. Os Governos Militares. A Nova República.
34 CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL PARA OS CARGOS DE AGENTE
ADMINISTRATIVO, FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS, FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MOTORISTA,
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGILANTE: Interpretação de textos em prosa e de textos poéticos:
identificação do tema central do texto; informações ou idéias presentes no texto. Relações de causa, tempo, fim,
comparação, conclusão, adição e outras entre orações, períodos ou parágrafos. Relações de sentido entre as
palavras (sinônimos e antônimos). Ortografia: acentuação de palavras e uso de maiúsculas e minúsculas.
Recursos do sistema de pontuação: vírgula, dois pontos, travessão, reticências, ponto final e pontos de
exclamação e interrogação. Flexão de gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo. Conjugação de
verbos regulares e irregulares. Conjunção. Concordância e regência: verbal e nominal. Crase. Sentido de
radicais, prefixos e sufixos.
35 CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA NÍVEL FUNDAMENTAL PARA OS CARGOS DE AGENTE
ADMINISTRATIVO, FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS E
VIGILANTE: Números inteiros. Naturais. Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números naturais N.
Operações com Números Naturais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).
Números primos. Fatoração (critérios de divisibilidade, decomposição, m.m.c., m.d.c.); Inteiros relativos: o
surgimento dos números negativos. Conjunto dos números inteiros relativos. Operações em Z (adição,
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Números racionais. Fracionários e decimais:
equivalência de frações. Simplificações. Transformações de frações em decimais e vice-versa. Conjunto dos
racionais relativos: racionais negativos, subconjuntos, operações com racionais (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação). Proporcionalidade: regra de três (simples e composta). Porcentagem. Juros
simples. Equações: equações de 1° grau, sistemas de equações de 1° grau, equações do 2° grau (completas e
incompletas). Geometria espacial: elementos da geometria: figuras, polígonos, ângulos. Métrica: medidas de
comprimento, medidas de superfície, medidas de volume, medidas de capacidade, medidas de massa, medidas
de tempo. Valor monetário.
36 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O CARGO DE FISCAL DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Políticas públicas de saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde
(SUS). Noções de meio-ambiente: saneamento básico; poluição atmosférica e sonora; coleta, transporte e
destinação de lixo. Noções de vigilância nutricional e de alimentos: produção, armazenagem, distribuição e
qualidade de alimentos. Condições nutricionais da população em geral. Enfermidades transmitidas por alimentos.
Noções das condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Noções de
condições de medicamentos e desinfetantes. Noções de saúde do trabalhador: equipamentos de segurança,
situações de risco. Noções de saúde pública, Notificação compulsória, Imunização ativa e passiva, realização de
visitas domiciliares, formação de inquéritos epidemiológicos, busca ativa, controle de zoonoses, atividades
educativas referentes a prevenção e bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. Principais Leis
Federais, Estaduais e Municipais sobre vigilância sanitária.
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MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2006
ANEXO III
TABELA DE PONTOS DA PROVA DE TÍTULOS
ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO
VALOR
VALOR
COMPROVAÇÃO
UNITÁRIO
MÁXIMO
a. Título de Doutor na área de formação ou
18
18
área afim.
b. Titulo de Mestre na área de formação ou
14
14
Cópia Autenticada do Diploma ou Certificado de
área afim.
Conclusão de Curso, devidamente reconhecido pelo
c. Curso de Pós-Graduação na área da
8
16
MEC.
especialidade, com carga horária mínima de
360 (trezentos e sessenta horas), Residência
Médica ou Especialização.
d. Curso de Aperfeiçoamento na área da
03
09
especialidade, com carga horária de, no
mínimo, 100 (cem) horas, nos últimos 4 anos
Cópia Autenticada do Certificado de Participação no
anteriores à publicação deste Edital.
Curso contendo período de início e término e carga
e. Curso de Aperfeiçoamento na área da
01
04
horária.
especialidade, com carga horária mínima de
40 (quarenta) a 99 (noventa e nove) horas,
nos últimos 4 anos anteriores à publicação
deste Edital.
f. Livro Publicado na área de formação
04
04
Cópia Autenticada da Capa, Folha de Rosto e Ficha
g. Capítulo de Livro ou Artigo na área,
02
04
Catalográfica da Publicação, identificando a Fonte
Publicado
em
Periódico
Científico
Editorial.
Especializado, com Corpo Editorial.
h. Trabalho Publicado em Anais de
Congressos e Eventos na área específica ou
áreas afins
i. Resumo de Trabalho na área, Publicado em
Anais de Congressos ou em Revista
Especializada, com Corpo Editorial.
j. Trabalho na área, Apresentado em Eventos
de Natureza Científica.
k. Texto na área afim ao cargo, Publicado em
Jornais ou Revistas.
l. Aprovação em Concurso Público

02

04

01

03

01

03

0,5

01

01

02

m. Exercício de atividade profissional na área 03 pontos por
da especialidade. (Para efeito de contagem ano completo
não será considerada fração de ano
trabalhada).

18

23

Cópia Autenticada da Publicação e da parte que identifica
a Fonte e o Corpo Editorial, quando for o caso.

Cópia Autenticada do Certificado de Apresentação do
Trabalho
Cópia Autenticada da Publicação e da parte que identifica
a Fonte e o Corpo Editorial, quando for o caso.
Cópia Autenticada de Jornal onde foi Publicado o
Resultado do Concurso.
Cópia Autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) ou Cópia Autenticada de Contrato de
Trabalho, acompanhados de Declaração do empregador,
com Firma Reconhecida ou Certidão de tempo de
contribuição, ambos especificando o cargo e o tempo de
serviço no cargo; ou Cópia do Termo de Rescisão
Contratual homologada pelo Ministério do Trabalho. Para
Autônomos, Alvará da Prefeitura acompanhado da
Certidão de Tempo de Contribuição. No caso de Servidor
Público, deverá ser apresentado os Documentos Legais
de Nomeação no cargo e Declaração do Setor de
Pessoal da Instituição, especificando o tempo de serviço
em desempenho ou desempenhado no cargo pelo
Servidor.
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MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2006
ANEXO IV
MODELO DE FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos
NOME: _____________________________________________________________________
IDENTIDADE: ______________________ CARGO: ________________________________
Instrução: preencher os campos em branco e anexar os comprovantes.
O campo Total de Pontos deve ser preenchido pela Equipe de Avaliação.
Nº de
Anos

TÍTULO

Nº de
Títulos

Nº de Livros
ou
Trabalhos

Nº de
Cursos

Total de
Pontos

18
14
08

a. Título de Doutor na área de formação ou área afim
b. Titulo de Mestre na área de formação ou área afim
c. Curso de Pós-Graduação na área da
especialidade, com carga horária mínima de 360
(trezentos e sessenta horas), Residência Médica ou
Especialização.
d. Curso de Aperfeiçoamento na área da
especialidade, com carga horária de, no mínimo, 100
(cem) horas, nos últimos 4 anos anteriores à
publicação deste Edital.
e. Curso de Aperfeiçoamento na área da
especialidade, com carga horária mínima de 40
(quarenta) a 99 (noventa e nove) horas nos últimos 4
anos anteriores à publicação deste Edital.
f. Livro Publicado na área de formação
g. Capítulo de Livro ou Artigo na área, Publicado em
Periódico Científico Especializado, com Corpo
Editorial.
h. Trabalho Publicado em Anais de Congressos e
Eventos na área específica ou áreas afins
i. Resumo de Trabalho na área, Publicado em Anais
de Congressos ou em Revista Especializada, com
Corpo Editorial.
j. Trabalho na área Apresentado em Eventos de
Natureza Científica
k. Texto na área afim ao cargo, Publicado em Jornais
ou Revistas.
l. Aprovação em Concurso Público
m. Exercício de atividade profissional na área da
especialidade. Para efeito de contagem não
considera a fração de ano trabalhada.

PONTUAÇÃO:

Pontos
por Título

03

01

04
02

02
01

01
0,5
01
3,0 por ano
completo

_____________________________________
Assinatura do Candidato
)

(

Equipe de Avaliação: _______________________________________________________
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MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2006
ANEXO V
MODELO DE FORMULÁRIO PARA OS RECURSOS CONCERNENTES AO GABARITO DA PROVA
ESCRITA
CAPA
SOLICITAÇÃO
À Comissão Organizadora
Como
candidato
ao
cargo
de_________________________________________
_______________________________________________, solicito revisão do gabarito da prova escrita, na(s)
questão (ões) indicada (s) na (s) folha (s) constante (s) do Anexo VI.
______________________________,______de___________________de _________

_______________________________________
Assinatura do Candidato

NOME: _____________________________________________________
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _________________________________________

INSTRUÇÕES:
O candidato deverá:
1.
2.
3.
4.
5.

entregar dois conjuntos idênticos de reclamações (original e uma cópia), sendo que cada conjunto
deverá ter todas as reclamações e apenas uma capa;
datilografar ou digitar a reclamação e entregá-la de acordo com as especificações estabelecidas neste
Edital;
usar formulário de reclamação individual para cada questão;
identificar-se apenas na capa de cada um dos dois conjuntos;
apresentar argumentação lógica e consistente.

O DESRESPEITO A QUALQUER UMA DAS INSTRUÇÕES ACIMA RESULTARÁ NO INDEFERIMENTO
DA RECLAMAÇÃO.
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PREFEITURA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2006

ANEXO VI
FORMULÁRIO PARA O RECURSO
RECURSO/ RECLAMAÇÃO
CONTRA GABARITO
Número da Questão: ________________
OFICIAL PRELIMINAR DAS Gabarito da FAPESE: _______________
PROVAS OBJETIVAS
Resposta do Candidato: _____________
Cargo: ____________________________

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO
(Se necessário, use o verso.).
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MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2006
ANEXO VII

EVENTOS
Lançamento do Edital

CALENDÁRIO DAS DATAS-LIMITE
DATAS – LIMITE CONCURSO NEÒPOLIS
13.11.2006

Pagamento das Inscrições

15.01.2007 a 01.02.2007

Efetivação das Inscrições

22.01.2007 a 02.02.2007

Provas Escritas NÍVEL SUPERIOR e
FUNDAMENTAL
Provas Escritas NÍVEL MÉDIO

25.03.2007 das 9:00 às 13:00 Horas
25.03.2007 das 14:30 às 18:30 Horas

Divulgação do Gabarito Parcial

26.03.2007 a partir das 14:00 horas

Recursos contra o gabarito Parcial

Divulgação do Gabarito Oficial

27 e 28.03.2007 (48 horas após a divulgação
do Gabarito respeitando o prazo necessário
para a entrega dos mesmos).
04.04.2007 a partir das 14:00 horas

Resultado das Provas Escritas

23.04.2007 a partir das 14:00 horas

Entrega dos Títulos para a Prova de Títulos

07.06.2007 a 11.06.2007

Resultado Final do Concurso (homologação)

11.07.2007 a partir das 14:00 horas
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