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PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de 

Provas e Títulos para preenchimento de vagas para o seu quadro de servidores, com base na legislação municipal vigente, nas Leis 

Complementares nos 479/92, 554/93, 563/93, 607/94, 617/94, 632/94, 708/96, 866/99, 995/01, 1060/02, 1061/02, 1068/02, 

1091/03, 1096/03, 1097/03, 1098/03, 1120/03, 1148/03, 1166/04, 1167/04, 1168/04, 1172/04, 1176/04, 1217/04, 1235/04, 

1396/06, 1510/07, 13/08, 1.674/09, 15/11, 1987/14, 2007/14, 26/14 e 28/15 e suas alterações, bem como na Portaria nº 269/2016, 

na Portaria Municipal nº007/01, na Constituição Federal e na Legislação Federal pertinentes, que dão respaldo legal e normatizam as 

regras estabelecidas neste Edital.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Concurso Público se destina ao provimento de 642 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, conforme 

discriminado no quadro abaixo: 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS 
JORNADA DE 

TRABALHO 
REMUNERAÇÃO 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

VAGAS 

PCD 

ÁREAS DA SAÚDE 

Assistente Social 

Ensino Superior em Serviço Social e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  6 1 

Enfermeiro 

Ensino Superior em Enfermagem e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

40 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Enfermeiro Plantonista 

Ensino Superior em Enfermagem e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

24 h/s  R$ 2.981,24  3 - 

Farmacêutico Bioquímico 

Ensino Superior em Farmácia e/ou 

Bioquímica e registro no respectivo conselho 

de fiscalização profissional 

40 h/s  R$ 2.235,25  2 - 

Médico Anestesista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Anestesiologia e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Angiologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Angiologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Auditor 

Ensino Superior em Medicina e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Cardiologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Cardiologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 
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Médico Clínico Geral 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Clínica Médica e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  4 - 

Médico Dermatologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Dermatologia e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico do Trabalho 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Medicina do Trabalho, 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional e no MTE 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Endocrinologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Endocrinologia e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Gastroenterologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Gastroenterologia e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Geriatra 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Geriatria e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  3 - 

Médico Ginecologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Ginecologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Ginecologista 

Obstetra 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Ginecologia/Obstetrícia e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  4 - 

Médico Hebiatra 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Hebiatria e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Infectologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Infectologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Mastologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Mastologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Nefrologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Nefrologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 
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Médico Neonatologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Neonatologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Neurologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Neurologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Oftalmologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Oftalmologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Ortopedista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Ortopedia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Otorrinolaringologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Otorrinolaringologia e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Pediatria 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Pediatria e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  4 - 

Médico Pneumologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Pneumologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Psiquiatra 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Psiquiatria e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  6 1 

Médico Radiologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Radiologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Reumatologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Reumatologia e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Sanitarista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Medicina Sanitarista e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Médico Ultrassonografista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem e registro no respectivo 

conselho de fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 
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Médico Urologista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Urologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Médico Plantonista Clínico 

Geral 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Clínica Médica e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

12 h/s  R$ 5.758,11  40 2 

Médico Plantonista Cirurgião 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Cirurgia Geral e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

12 h/s  R$ 5.758,11  14 1 

Médico Plantonista 

Ortopedista 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Ortopedia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

12 h/s  R$ 5.758,11  14 1 

Médico Plantonista Pediatra 

Ensino Superior em Medicina com 

especialização em Pediatria e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

12 h/s  R$ 5.758,11  28 2 

Odontólogo 

Ensino Superior em Odontologia com 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  2 - 

Odontólogo Cirurgião 

Ensino Superior em Odontologia com 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1  

Odontólogo Cirurgia e 

Traumatologia 

Ensino Superior em Odontologia com 

especialização em Cirurgia e Traumatologia 

Buco Maxilo Facial registro no respectivo 

conselho de fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Odontólogo Especialista 

Ortodontia 

Ensino Superior em Odontologia com 

especialização em Ortodontia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Odontólogo Especialista 

Periodontia 

Ensino Superior em Odontologia com 

especialização em Periodontia registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Odontólogo Necessidades 

Especiais 

Ensino Superior em Odontologia com 

especialização em Odontologia para 

pacientes com necessidades especiais 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Odontólogo Patologia Bucal 

Ensino Superior em Odontologia com 

especialização em Patologia Bucal registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 
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Odontólogo Protesista 

Ensino Superior em Odontologia com 

especialização em Prótese Dentária registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Odontólogo Endodontista 

Ensino Superior em Odontologia com 

Especialização em Endodontia registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Odontólogo Periodontista 

Ensino Superior em Odontologia com 

especialização em Periodontia registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Odontólogo Saúde Pública 

Ensino Superior em Odontologia com 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Terapeuta Ocupacional 

Ensino Superior em Terapia Ocupacional com 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

ÁREAS DA EDUCAÇÃO 

AEB - Assistente Social 

Ensino Superior em Serviço Social e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  3 - 

AEB - Bibliotecário 

Ensino Superior em Biblioteconomia com 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

AEB - Contador 

Ensino Superior em Ciências Contábeis e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

AEB - Fonoaudiólogo 

Ensino Superior em Fonoaudiologia e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

AEB - Inspetor Escolar 

Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Pedagogia com especialização em Inspeção 

Escolar 

30 h/s  R$ 2.235,25  2 - 

AEB - Nutricionista 

Ensino Superior em Nutrição e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  3 - 

AEB - Psicólogo 

Ensino Superior em Psicologia e registro no 

respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  4 - 

AEB - Terapeuta Ocupacional 

Ensino Superior em Terapia Ocupacional e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  1 - 

Especialista de Educação 

Básica (EEB) 

Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Pedagogia e/ou Licenciatura Plena em área 

específica e especialização em Supervisão e 

Orientação Pedagógica 

24 h/s  R$ 1.975,69  10 1 
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PEB – Artes Ensino Superior/Licenciatura Plena em Artes 24 h/s  R$ 1.421,61  1 - 

PEB - Ciências Biológicas 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Ciências Biológicas 
24 h/s  R$ 1.421,61  2 - 

PEB - Educação Física 

Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Educação Física e registro no respectivo 

conselho de fiscalização profissional 

24 h/s  R$ 1.421,61  2 - 

PEB - Educação Religiosa 

Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Teologia e/ou Licenciatura Plena em 

qualquer área com Especialização em 

Ciências Religiosas 

24 h/s  R$ 1.421,61  1 - 

PEB - Geografia 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Geografia 
24 h/s  R$ 1.421,61  2 - 

PEB - História 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

História 
24 h/s  R$ 1.421,61  2 - 

PEB - Letras/Espanhol 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras 

com habilitação para lecionar Espanhol 
24 h/s  R$ 1.421,61  1 - 

PEB - Letras/Inglês 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras 

com habilitação para lecionar Língua Inglesa 
24 h/s  R$ 1.421,61  1 - 

PEB - Letras/Língua 

Portuguesa 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em Letras 24 h/s  R$ 1.421,61  4 - 

PEB - Matemática 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Matemática 
24 h/s  R$ 1.421,61  4 - 

PEB - Séries Iniciais 
Ensino Superior/Licenciatura Plena em 

Pedagogia e/ou Normal Superior 
24 h/s  R$ 1.421,61  30 2 

DEMAIS ÁREAS DE FORMAÇÃO 

Administrador 

Ensino Superior em Administração e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional 

40 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Advogado 
 Ensino Superior em Direito e registro na 

Ordem dos Advogados do Brasil 
20 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Agente de Comunicação 

Social 

Ensino Superior em qualquer área e registro 

no respectivo conselho de fiscalização 

profissional (quando for o caso) 

40 h/s  R$ 1.675,91  2 - 

Arquiteto Urbanista 

Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo 

e registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s  R$ 3.106,45  2 - 

Auditor 

Ensino Superior em Ciências Contábeis e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s  R$ 2.635,09  1 - 

Bibliotecário 

Ensino Superior em Biblioteconomia e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s  R$ 1.975,69  2 - 
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Biólogo 

Ensino Superior em Ciências Biológicas e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

30 h/s  R$ 2.235,25  2 - 

Contador 

Ensino Superior em Ciências Contábeis e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s  R$ 2.635,09  2 - 

Engenheiro 

Ensino Superior em Engenharia Civil e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s  R$ 3.106,45  2 - 

Engenheiro Florestal 

Ensino Superior em Engenharia Florestal e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s  R$ 3.106,45  1 - 

Historiador Ensino Superior em História 40 h/s  R$ 1.975,69  1 - 

Médico Veterinário 

Ensino Superior em Medicina Veterinária e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

20 h/s  R$ 2.235,25  CR - 

 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGO REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS 
JORNADA DE 

TRABALHO 
REMUNERAÇÃO 

TOTAL DE 

VAGAS 

VAGAS 

PCD 

Assistente de Educação 

Básica 
Ensino Médio Completo 30 h/s  R$ 926,21  67 4 

Assistente Técnico de 

Educação Básica (ATB) 
Ensino Médio Completo 30 h/s  R$ 942,10  20 1 

Assistente Administrativo Ensino Médio Completo 40 h/s  R$ 926,21  13 1 

Fiscal Municipal Ensino Médio Completo 40 h/s  R$ 1.065,86  16 1 

Oficial Administrativo Ensino Médio Completo 40 h/s  R$ 1.421,61  28 2 

Operador de Sistema Ensino Médio Completo 40 h/s  R$ 926,21  1 - 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

Técnico de Higiene Dental 

 Ensino Médio Técnico em Saúde Bucal com 

registro no conselho de fiscalização 

profissional  

40 h/s R$ 1.481,32 1 - 

Técnico de Enfermagem 

 Ensino Médio Técnico em Enfermagem e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional  

40 h/s R$ 1.481,32 7 1 

Técnico de Obras e Serviços Ensino Médio Técnico em Edificações 40 h/s  R$ 1.481,32  1 - 

Técnico de Orçamento e 

Contabilidade 

 Ensino Médio Técnico em Contabilidade e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s R$ 1.481,32 1 - 
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Técnico Segurança Trabalho 
 Ensino Médio Técnico em Segurança do 

Trabalho e registro no MTE  
40 h/s R$ 1.481,32 1 - 

Técnico de Saúde - Análises 

Clínicas 

 Ensino Médio Técnico em Análises Clínicas e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional 

40 h/s R$ 1.481,32 1 - 

Técnico de Saúde - 

Radiologista 

 Ensino Médio Técnico em Radiologia e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional  

24 h/s R$ 1.481,32 1 - 

Topógrafo 

 Ensino Médio Técnico em Agrimensura e 

registro no respectivo conselho de 

fiscalização profissional  

40 h/s R$ 1.421,61 1 - 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS 
JORNADA DE 

TRABALHO 
REMUNERAÇÃO 

TOTAL DE 

VAGAS 

VAGAS 

PCD 

Auxiliar de Serviços de 

Educação Básica (ASB) 
Ensino Fundamental Completo 30 h/s  R$ 881,94  100 5 

Mestre de Obras Ensino Fundamental Completo 40 h/s  R$ 1.421,61  1 - 

Motoboy 
Ensino Fundamental Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação/CNH "A" 
40 h/s  R$981,69  1 - 

Motorista "D" 
Ensino Fundamental Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação/CNH "D" 
40 h/s  R$1.110,65  16 1 

Motorista "B" 
Ensino Fundamental Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação/CNH "B" 
40 h/s  R$ 981,69  4 - 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

CARGO REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS 
JORNADA DE 

TRABALHO 
REMUNERAÇÃO 

TOTAL DE 

VAGAS 

VAGAS 

PCD 

Auxiliar de Obras e Serviços Ensino Fundamental Incompleto 40 h/s R$ 880,00 10 1 

Mecânico Ensino Fundamental Incompleto 40 h/s R$ 981,69 1 - 

Mecânico Máquinas Pesadas Ensino Fundamental Incompleto 40 h/s R$ 1.065,86 1 - 

Oficial de Obras e Serviços Ensino Fundamental Incompleto 40 h/s R$ 902,12 9 1 

Trabalhador Braçal Ensino Fundamental Incompleto 40 h/s R$ 880,00 70 4 

 

NOTAS: 1) Siglas: AEB = Analista de Educação Básica; PEB = Professor de Educação Básica; PcD = Pessoa com Deficiência; h/s = 

horas semanais; e MTE = Ministério do Trabalho e Emprego; 2) Escolaridade Mínima Exigida: realizada em instituição educacional 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.  

1.1.1 As reservas de vagas acima evidenciadas não entram no cômputo do total de vagas para o Concurso Público, tratando-se de 

reserva de vagas para Pessoas com Deficiência, nos termos da legislação sobre os temas. 

1.2 O Concurso Público será regido pelas normas estabelecidas neste edital e será realizado sob a responsabilidade da CONSULPLAN – 

Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda., site: www.consulplan.net e e–mail: atendimento@consulplan.net.  

1.3 O presente Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
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a) Primeira Etapa: provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) Segunda Etapa: provas práticas, somente para os cargos de Auxiliar de Obras e Serviços, Mecânico, Mecânico de Máquinas 

Pesadas, Motorista “B”, Motorista “D”, Motoboy, Oficial de Obras e Serviços e Trabalhador Braçal, de caráter eliminatório e 

classificatório;  

c) Terceira Etapa: avaliação de títulos somente para os cargos de nível superior nas áreas de Educação e Saúde, de caráter 

apenas classificatório;  

1.3.1 Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas 

eliminatório, a ser realizada pela Administração Municipal após a homologação do Concurso Público. 

1.4 A Comissão Especial para a Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público foi nomeada por ato do Prefeito Municipal 

através da Portaria nº 269/2016. 

1.5 O regime jurídico no qual serão nomeados os candidatos aprovados e classificados será o Estatutário.  

1.6 As Provas serão realizadas no município de Sabará/MG. 

1.6.1 Caso a capacidade das unidades escolares não seja suficiente à alocação de todos os inscritos nesta cidade, a CONSULPLAN se 

reserva no direito de realizar as provas também em cidades circunvizinhas, que apresentarem estrutura física funcional que 

atenda às necessidades do processo de seleção.  

1.7 Os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados, observada estritamente a ordem de classificação nos cargos, de 

acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal.  

1.8 Para todos os fins deste Concurso Público será considerado o horário oficial de Brasília/DF. 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

 

2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos 

direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição Federal - § 1° do art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 

19, de 04/06/1998 – art. 3º).  

2.2 Ter na data da nomeação 18 (dezoito) anos completos.  

2.3 Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar.  

2.4 Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.  

2.5 Possuir aptidão física e mental.  

2.6 Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo, à época da nomeação.  

2.7 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

3.1 As inscrições se realizarão via INTERNET: de 14h00min do dia 08 de novembro de 2016 às 23h59min do dia 08 de dezembro 

de 2016, no site www.consulplan.net.  Será disponibilizado um ponto de inscrição para o candidato, na Secretaria de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Sabará, à Rua Comendador Viana, 119 - Centro - Sabará/MG, CEP: 34505-340, nos horários de 

13h00min às 16h00min. Excepcionalmente no primeiro dia a inscrição se iniciará às 14h00min. 

3.2 Os valores das taxas de inscrição serão: 

a) R$84,00 (oitenta e quatro reais) para os cargos de NÍVEL SUPERIOR; 

b) R$50,00 (cinquenta reais) para os cargos de NÍVEL MÉDIO e MÉDIO TÉCNICO; 

c) R$25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO e FUNDAMENTAL INCOMPLETO; 

3.3 Será permitida ao candidato a realização de mais de uma inscrição no Concurso Público para cargos e turnos distintos. Assim, 

quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência de mais de uma inscrição para o mesmo cargo ou turno de provas 

realizada e efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato, será considerada válida e homologada 

aquela que tiver sido realizada por último, sendo esta identificada pela data e hora de envio via Internet, do requerimento através do 

sistema de inscrições on-line da CONSULPLAN. Consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta situação serão 

automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido, sendo, contudo, garantida a restituição dos valores 

pagos.  

http://www.idecan.org.br/
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3.4 Não será aceito pagamento do valor da inscrição por depósito em caixa eletrônico, transferência ou depósito em conta corrente, 

cartão de crédito, DOC, cheque, ordem de pagamento ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. Também não será 

aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário. 

3.4.1 Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a realização de alteração no que se refere ao cargo. 

 

3.5 DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO VIA INTERNET 

3.5.1 Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:  

a) estar ciente de todas as informações sobre este Concurso Público disponíveis na página da CONSULPLAN (www.consulplan.net) e 

acessar o link para inscrição correlato ao Concurso;  

b) cadastrar-se no período entre 14h00min do dia 08 de novembro de 2016 às 23h59min do dia 08 de dezembro de 2016, 

observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento específico disponível na página citada;  

c) optar pelo cargo a que deseja concorrer; e  

d) imprimir o boleto bancário que deverá ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no 

documento. O banco confirmará o seu pagamento junto à CONSULPLAN. ATENÇÃO: a inscrição via Internet só será efetivada após a 

confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. O pagamento após a 

data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição.  

3.5.2 O boleto bancário poderá ser reimpresso até a data do término das inscrições, sendo que a cada reimpressão do boleto 

constará uma nova data de vencimento, podendo sua quitação ser realizada por meio de qualquer agência bancária e seus 

correspondentes.  

3.5.3 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 08 de novembro de 2016 às 23h59min do dia 08 de dezembro 

de 2016 que não efetivarem o pagamento do boleto neste período poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil 

posterior ao encerramento das inscrições (09 de dezembro de 2016) até às 23h59min, quando este recurso será retirado do endereço 

eletrônico www.consulplan.net. O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência bancária 

e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto on-line.  

3.5.4 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias e/ou lotéricas na localidade em que se 

encontra, o candidato deverá antecipar o envio da documentação prevista neste edital (quando for o caso) ou o pagamento do 

boleto de inscrição para o 1º dia útil que antecede o feriado ou evento. No caso de pagamento do boleto, o candidato poderá 

ainda realizá-lo por outro meio alternativo válido (pagamento do título em caixa eletrônico, Internet Banking, etc.) devendo 

ser respeitado o prazo limite determinado neste Edital. 

3.5.5 Quando do pagamento do boleto, o candidato tem o dever de conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição nela 

registrados. As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro na informação de dados pelo candidato 

no pagamento do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 

 

3.6 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

3.6.1 A CONSULPLAN não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados, sobre os quais não tiver dado causa.  

3.6.2 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.  

3.6.3 Terá a sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que usar o CPF de terceiro para 

realizar a sua inscrição, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

3.6.4 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação 

às quais não poderá alegar desconhecimento, inclusive quanto à realização das provas nos prazos estipulados.  

3.6.5 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas e a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer 

declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

3.6.6 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.  

3.6.7 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem.  

3.6.8 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Não 

será deferida a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital.  

3.6.9 O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e que aceita, caso aprovado, quando de sua convocação, entregar, após 

a homologação do Concurso Público, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo.  
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3.6.10 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição só será devolvido em caso de suspensão ou cancelamento do Concurso 

Público, como na hipótese de alteração da data das provas, pagamento em duplicidade ou extemporâneo e exclusão de cargo oferecido, 

sendo publicado no endereço eletrônico da CONSULPLAN, www.consulplan.net, comunicado determinando os procedimentos e prazos 

para solicitação da devolução da taxa de inscrição em caso de suspensão, cancelamento, exclusão do cargo oferecido e na hipótese de 

alteração da data das provas.  

3.6.11 Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e 

comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.593, de 2 

de outubro de 2008, ou para os candidatos que, por razões de limitações de ordem financeira, não possam arcar com o pagamento da 

taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, podendo esta condição ser comprovada por qualquer meio 

legalmente admitido, independentemente de participação em programas do governo federal, e sem restrição de valor de renda mínima.  

3.6.11.1 Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, assim compreendida 

aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de até 3 (três) salários 

mínimos, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3.6.11.1.1 O candidato que requerer a isenção pelo CadÚnico deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em 

conformidade com os que foram originalmente informados ao Órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo 

cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 

(quarenta e cinco) dias, em virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico a nível nacional. Após o 

julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais junto à CONSULPLAN através do 

sistema de inscrições on-line ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das provas.  

3.6.11.1.2 A isenção tratada no subitem 3.6.11.1.1 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias 08 a 10 de novembro de 

2016 por meio da solicitação de inscrição no endereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net), devendo o candidato, 

obrigatoriamente, indicar o seu Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar-se membro de família 

de baixa renda.  

3.6.11.1.3 A CONSULPLAN consultará o Órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo 

candidato que requerer a isenção na condição de hipossuficiente.  

3.6.11.2 O candidato que requerer a isenção, por razões de limitações de ordem financeira, deverá informar, no ato da inscrição, seus 

dados pessoais em conformidade com a solicitação determinada no site, somente entre os dias 08 a 10 de novembro de 2016, e 

preencher o formulário descrito no Anexo IV deste Edital e encaminhar impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de 

Recebimento – AR, para a sede da CONSULPLAN – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, CEP: 36.880-000, 

somente entre os dias 08 a 11 de novembro de 2016. 

3.6.11.3 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 

10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

3.6.11.4 O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição, não 

garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por 

parte da CONSULPLAN e da Comissão Especial para a Coordenação e Acompanhamento, conforme o caso.  

3.6.11.4.1 O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga para o mesmo turno de prova, terá 

sua isenção cancelada.  

3.6.11.5 Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas.  

3.6.11.6 Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax e/ou via e-mail.  

3.6.11.7 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada 

fora do período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

3.6.11.8 A análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgada até na data provável do dia 22 de novembro de 2016. 

3.6.11.9 Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 3 (três) dias úteis 

contados da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos deverão ser protocolados via link próprio 

no endereço eletrônico www.consulplan.net.  

3.6.11.9.1 Os recursos interpostos deverão conter os dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, número de 

inscrição e cargo. 
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3.6.11.9.2 Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase 

recursal, cujo resultado será divulgado no dia 02 de dezembro de 2016, poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de 

inscrições estabelecido no Edital, mediante o pagamento da respectiva taxa.  

3.6.12 Não serão deferidas inscrições via fax e/ou via e-mail.  

3.6.13 As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a CONSULPLAN 

do direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

3.6.13.1 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em 

listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de nascimento, notas e desempenho nas provas, entre 

outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Concurso 

Público. Não caberão reclamações posteriores neste sentido, ficando cientes também os candidatos de que possivelmente tais 

informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca atualmente existentes.  

3.6.14 A CONSULPLAN disponibilizará no site www.consulplan.net a lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a partir do 

dia 30 de dezembro de 2016, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo legal.  

3.6.15 A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO deste 

Concurso Público.  

3.6.16 O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos 

moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora, não assistindo nenhum direito ao 

interessado, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

3.6.16.1 Após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na 

inscrição, salvo o previsto nos subitens 3.6.11.1.1 e 4.3.1. 

3.6.17 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la no ato do 

Requerimento de Inscrição, indicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 09 de dezembro 

de 2016, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede da CONSULPLAN – Rua José 

Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, CEP: 36.880-000 – laudo médico (original ou cópia autenticada) que justifique 

o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de 

condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

3.6.17.1 Portadores de doença infectocontagiosa que não a tiverem comunicado à CONSULPLAN, por inexistir a doença na data limite 

referida, deverão fazê-lo via correio eletrônico atendimento@consulplan.com tão logo a condição seja diagnosticada. Os candidatos nesta 

situação, quando da realização das provas, deverão se identificar ao fiscal no portão de entrada, munidos de laudo médico, tendo direito 

a atendimento especial.  

3.6.17.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar somente um acompanhante, 

que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança.  

3.6.17.2.1 Será concedido tempo adicional para a execução da prova à candidata devido ao tempo despendido com a amamentação. 

3.6.17.3 Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos a detecção de metais durante as provas, aqueles que, por 

razões de saúde, porventura façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar 

previamente à CONSULPLAN acerca da situação, nos moldes do item 3.6.17 deste edital.  

3.6.17.3.1 Em nome da segurança do processo, a regra do subitem anterior também se aplica a candidatos com deficiências auditivas 

que utilizem aparelho auricular, bem como outros aparelhos diversos por motivos de saúde, tais como: medidor de glicemia, sondas, etc.  

3.6.17.3.2 Os candidatos nas situações descritas nos subitens 3.6.17.3 e 3.6.17.3.1 deverão obrigatoriamente comparecer ao local de 

provas munidos dos exames e laudos que comprovem o uso dos equipamentos. No caso de descumprimento deste procedimento ou se 

for verificada má-fé no uso dos referidos aparelhos, os candidatos poderão ser eliminados do certame. 

3.6.18 O candidato travesti ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente, em consonância com sua 

identidade de gênero) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo pelo e-mail: atendimento@consulplan.com até às 

23h59min do dia 08 de dezembro de 2016. 

3.6.18.1 Será solicitado o preenchimento e envio, até o dia 09 de dezembro de 2016, de requerimento que será fornecido por via 

eletrônica, o qual deverá ser assinado e encaminhado, juntamente com cópia simples do documento oficial de identidade do candidato, 

por SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), para à CONSULPLAN – Rua José Augusto de Abreu, 1000, Bairro Augusto de Abreu CEP: 

36.880-000, Muriaé/MG, fazendo constar no envelope “Requerimento de nome social – Prefeitura Municipal de Sabará/MG”. 
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3.6.18.2 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via postal, telefone ou fax. A CONSULPLAN e a 

Prefeitura Municipal de Sabará/MG reservam-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que motiva a 

solicitação de atendimento declarado. 

3.6.18.3 O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição utilizando seu nome social, ficando ciente de que tal nome será o único 

divulgado em toda e qualquer publicação relativa ao Concurso. 

3.6.19 A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

3.7 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

3.7.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala) e 

cargo, assim como orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 16 de janeiro de 2017, no endereço 

eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net), devendo o candidato efetuar a impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição 

(CCI). As informações também poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da CONSULPLAN, através de e-mail 

atendimento@consulplan.com e telefone 0800-283-4628. 

3.7.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi aceita, deverá 

entrar em contato com a Central de Atendimento da CONSULPLAN, através de e-mail atendimento@consulplan.com ou telefone 0800-

283-4628, no horário de 8h00min às 17h30min, considerando-se o horário oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 18 de 

janeiro de 2017. 

3.7.3 Os contatos feitos após a data estabelecida no subitem 3.7.2 deste Edital não serão considerados, prevalecendo para o candidato 

as informações contidas no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e a situação de inscrição do mesmo, posto ser dever do candidato 

verificar a confirmação de sua inscrição, na forma estabelecida neste Edital.  

3.7.4 Eventuais erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia e na 

sala de realização das provas.  

3.7.5 O Cartão de Confirmação de Inscrição NÃO será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato da inscrição. São de 

responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no 

horário determinado.  

3.8 A alocação dos candidatos nos locais designados para as provas será definida pela instituição organizadora, podendo esta adotar 

livremente os critérios que julgar pertinentes, a fim de resguardar a segurança do certame. A distribuição se dará de acordo com a 

viabilidade e adequação dos locais, não necessariamente havendo a alocação dos candidatos nos locais de provas de acordo com a 

proximidade de suas residências. Ainda, poderá ocorrer a reunião de candidatos portadores de necessidades em locais de provas 

específicos, a fim de conferir melhor tratamento e acessibilidade a este público. 

 

4. DA RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

4.1 As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal 

nº 3.298/1999 e suas alterações, têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja 

compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram.  

4.1.1 Do total de vagas ofertadas neste edital para cada cargo e que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso 

Público, 5% (cinco por cento) ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem 

laudo médico (documento original ou cópia autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme modelo 

constante do Anexo III deste Edital.  

4.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e 

enviar o laudo médico até o dia 09 de dezembro de 2016, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de 

Recebimento – AR, para a sede da CONSULPLAN – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, CEP: 36.880-000. 

O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na 

concorrência para as vagas reservadas, devendo o laudo passar por uma análise de uma Comissão e, no caso de indeferimento, passará 

o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.  

4.1.3 Conforme o §2º do art. 37 do Decreto Federal nº 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) do total de 

vagas reservadas a cada cargo resultar número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

Contudo, será respeitado o limite máximo de 20% (vinte por cento) para esta reserva.  

4.1.4 A convocação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência deverá obedecer ao seguinte critério: a primeira nomeação 

ocorrerá na 5ª vaga aberta, a segunda na 21ª, a terceira na 41ª e posteriormente a cada vinte novas vagas.  
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4.2 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial, conforme estipulado no subitem 

3.6.17 deste Edital, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999.  

4.2.1 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que necessite de tempo adicional para a realização das provas deverá 

requerê-lo expressamente por ocasião da inscrição no Concurso Público, com justificativa acompanhada de parecer original emitido por 

especialista da área de sua deficiência, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto Federal nº 3.298/1999. O parecer citado deverá ser 

enviado até o dia 09 de dezembro de 2016, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a CONSULPLAN, no 

endereço citado no subitem 4.1.2 deste Edital. Caso o candidato não envie o parecer do especialista no prazo determinado, não realizará 

as provas com tempo adicional, mesmo que tenha assinalado tal opção no Requerimento de Inscrição.  

4.2.1.1 A concessão de tempo adicional para a realização das provas somente será deferida caso tal recomendação seja decorrente de 

orientação médica específica contida no laudo médico enviado pelo candidato. Em nome da isonomia entre os candidatos, por padrão, 

será concedida 1 (uma) hora adicional a candidatos nesta situação. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por 

qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A CONSULPLAN não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que 

impeça a chegada do laudo ao Instituto. O laudo médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este concurso e não 

será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo.  

4.2.2 O candidato que não solicitar condição especial na forma determinada neste Edital, de acordo com a sua condição, não a terá 

atendida sob qualquer alegação, sendo que a solicitação de condições especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e 

viabilidade.  

4.2.3 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, bem como a 

relação dos candidatos que tiverem os pedidos de atendimento especial deferidos ou indeferidos para a realização das provas, será 

divulgada no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir do dia 30 de dezembro de 2016. 

4.3 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com deficiência, se aprovado no Concurso Público, figurará na listagem de 

classificação de todos os candidatos ao cargo e, também, em lista específica de candidatos na condição de pessoa com deficiência por 

cargo.  

4.3.1 O candidato que porventura declarar indevidamente, quando do preenchimento do requerimento de inscrição via internet, ser 

pessoa com deficiência deverá, após tomar conhecimento da situação da inscrição nesta condição, entrar em contato com o organizador 

através do e-mail atendimento@consulplan.com, ou ainda, mediante o envio de correspondência para o endereço constante do subitem 

4.1.2 deste Edital, para a correção da informação, por tratar-se apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição.  

4.4 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se convocados para a realização dos procedimentos pré-admissionais, 

deverão submeter-se à perícia médica promovida pela Prefeitura Municipal de Sabará/MG, que verificará sobre a sua qualificação como 

pessoa com deficiência ou não, bem como sobre o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo, nos termos do art. 43 do 

Decreto Federal nº 3.298/1999.  

4.4.1 A perícia médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência 

da qual é portador com as atribuições do cargo.  

4.5 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a espécie, o grau ou o nível de deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, conforme especificado no Decreto 

Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência.  

4.6 A não observância do disposto no subitem 4.5, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a 

perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições.  

4.6.1 O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste 

Concurso Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato, garantido o direito ao contraditório e 

à ampla defesa.  

4.7 O candidato aprovado nos Exames Médicos Pré-Admissionais, porém não enquadrado como pessoa com deficiência, caso seja 

aprovado na primeira etapa do Concurso Público, continuará figurando apenas na lista de classificação geral do cargo.  

4.8 O candidato na condição de pessoa com deficiência reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência com 

as atribuições do cargo de atuação será eliminado do Concurso Público, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

4.9 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoa com deficiência aprovados no Exame Médico Pré-

Admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo.  
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5. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA PRIMEIRA ETAPA: DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

5.1 Serão aplicadas provas escritas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os 

conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste Edital, com a seguinte distribuição:  

 

 

 

 

QUADRO I 

CARGOS: AEB - Bibliotecário, AEB - Inspetor Escolar, AEB - de Educação Básica (EEB), PEB – Artes, PEB - Ciências 

Biológicas, PEB - Educação Física, PEB - Educação Religiosa, PEB - Geografia, PEB - História, PEB - Letras/Espanhol, PEB - 

Letras/Inglês, PEB - Letras/Língua Portuguesa, PEB – Matemática e PEB - Séries Iniciais. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 15 1,0 

Noções de Informática 5 1,0 

Conhecimentos Didático-Pedagógicos 10 1,0 

Conhecimentos Específicos 20 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 pontos 

 

QUADRO II 

CARGOS: Assistente Social, Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Farmacêutico Bioquímico, Médico Anestesista, Médico 

Angiologista, Médico Auditor, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Dermatologista, Médico do Trabalho, Médico 

Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Ginecologista Obstetra, Médico 

Hebiatra, Médico Infectologista, Médico Mastologista, Médico Nefrologista, Médico Neonatologista, Médico Neurologista, 

Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatria, Médico Pneumologista, Médico 

Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico Reumatologista, Médico Sanitarista, Médico Ultrassonografista, Médico Urologista, 

Médico Plantonista Clínico Geral, Médico Plantonista Cirurgião, Médico Plantonista Ortopedista, Médico Plantonista Pediatra, 

Odontólogo, Odontólogo Cirurgião, Odontólogo Cirurgia e Traumatologia, Odontólogo Especialista Ortodontia, Odontólogo 

Especialista Periodontia, Odontólogo Necessidades Especiais, Odontólogo Patologia Bucal, Odontólogo Protesista, Odontólogo 

Endodontista, Odontólogo Periodontista, Odontólogo Saúde Pública e Terapeuta Ocupacional. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 15 1,0 

Noções de Informática 05 1,0 

Noções de Saúde Pública 10 1,0 

Conhecimentos Específicos  20 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 pontos 

QUADRO III 

CARGOS: AEB - Assistente Social, AEB - Contador, AEB - Fonoaudiólogo, Nutricionista, AEB – Psicólogo e AEB - Terapeuta 

Ocupacional.  

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 15 1,0 

Noções de Informática 5 1,0 

Conhecimentos Gerais 10 1,0 

Conhecimentos Específicos 20 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 pontos 
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5.1.1 As provas escritas objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de 50 (cinquenta) questões, 

valendo 1 (um) ponto cada questão, e terão pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo de 50 (cinquenta) 

pontos, conforme evidenciado nas tabelas do subitem anterior. 

5.1.1 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta.  

5.1.2 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos das 

provas objetivas de múltipla escolha.  

5.1.3 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido 

para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 

QUADRO IV 

CARGOS: Administrador, Advogado, Agente de Comunicação Social, Arquiteto Urbanista, Auditor, Bibliotecário, Biólogo, 

Contador, Engenheiro, Engenheiro Florestal, Historiador e Médico Veterinário. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 15 1,0 

Raciocínio Lógico 5 1,0 

Noções de Informática 5 1,0 

Noções de Direito Constitucional e Administrativo 5 1,0 

Conhecimentos Específicos  20 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 pontos 

QUADRO V 

CARGOS: Nível Médio: Assistente de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Assistente 

Administrativo, Fiscal Municipal, Oficial Administrativo, Operador de Sistema; Cargos de Nível Médio Técnico: Técnico de 

Higiene Dental, Técnico de Enfermagem, Técnico de Obras e Serviços, Técnico de Orçamento e Contabilidade, Técnico 

Segurança Trabalho, Técnico de Saúde - Análises Clínicas, Técnico de Saúde – Radiologista e Topógrafo. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 20 1,0 

Noções de Informática 5 1,0 

Raciocínio Lógico 5 1,0 

Conhecimentos Gerais 5 1,0 

Conhecimentos Específicos 15 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 pontos 

QUADRO VI 

CARGOS: Nível Fundamental Completo: Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), Mestre de Obras, Motoboy, 

Motorista "D", Motorista "B"; Nível Fundamental Incompleto: Auxiliar de Obras e Serviços, Mecânico, Mecânico Máquinas 

Pesadas, Oficial de Obras e Serviços e Trabalhador Braçal. 

DISCIPLINA NÚMERO DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO 

Língua Portuguesa 15 1,0 

Raciocínio Lógico 15 1,0 

Conhecimentos Gerais 10 1,0 

Conhecimento Específico 10 1,0 

TOTAL DE QUESTÕES 50 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 pontos 
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de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição 

do cartão por erro do candidato.  

5.1.4 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas 

esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois 

qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.  

5.1.5 O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal a Folha de Respostas, devidamente assinada no 

local indicado.  

5.1.6 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas. 

Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com a Folha de Respostas, tais como: dupla 

marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.  

5.1.7 Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que 

tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal da 

CONSULPLAN devidamente treinado.  

5.1.8 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de 

arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica.  

 

5.2 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade Sabará/MG, com data inicialmente prevista 

para o dia 22 DE JANEIRO DE 2017 (DOMINGO), com duração de 4 (quatro) horas para sua realização, em dois  turnos, 

conforme disposto no quadro a seguir:  

22 de janeiro de 

2017 
Manhã: 8h00 as 12h00 (horário de Brasília) 

CARGOS 

Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico, Odontólogo, Terapeuta Ocupacional, AEB - 

Fonoaudiólogo, AEB - Inspetor Escolar, AEB - Nutricionista, PEB – Artes, PEB - Educação Religiosa, PEB - 

Geografia, PEB - História, PEB - Letras/Espanhol, PEB - Letras/Língua Portuguesa, PEB – Matemática, Médico 

Plantonista Clínico Geral, Médico Plantonista Cirurgião, Médico Plantonista Ortopedista, Médico Plantonista 

Pediatra, Administrador, Advogado, Agente de Comunicação Social, Arquiteto Urbanista, Bibliotecário, Biólogo, 

Contador, Engenheiro, Engenheiro Florestal, Historiador, Médico Veterinário, Assistente de Educação Básica, 

Assistente Administrativo, Fiscal Municipal, Operador de Sistema, Técnico de Obras e Serviços, Técnico de 

Higiene Dental, Técnico de Orçamento e Contabilidade, Técnico Segurança Trabalho, Técnico de Saúde - 

Análises Clínicas, Mestre de Obras, Motoboy, Motorista "B", Auxiliar de Obras e Serviços e Mecânico. 

22 de janeiro de 

2017 
Tarde: 14h30 as 18h30 (horário de Brasília) 

CARGOS 

Enfermeiro Plantonista, Auditor, AEB - Assistente Social, AEB - Psicólogo, AEB - Terapeuta Ocupacional, AEB - 

Bibliotecário, AEB - Contador, Médico Anestesista, Médico Angiologista, Médico Auditor, Médico Cardiologista, 

Médico Clínico Geral, Médico Dermatologista, Médico do Trabalho, Médico Endocrinologista, Médico 

Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Hebiatra, 

Médico Infectologista, Médico Mastologista, Médico Nefrologista, Médico Neonatologista, Médico Neurologista, 

Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatria, Médico 

Pneumologista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico Reumatologista, Médico Sanitarista, Médico 

Ultrassonografista, Médico Urologista, PEB - Séries Iniciais, PEB - Letras/Inglês, PEB - Ciências Biológicas, PEB - 

Educação Física, Odontólogo Cirurgião, Odontólogo Cirurgia e Traumatologia, Odontólogo Especialista 

Ortodontia, Odontólogo Especialista Periodontia, Odontólogo Necessidades Especiais, Odontólogo Patologia 

Bucal, Odontólogo Protesista, Odontólogo Endodontista, Odontólogo Periodontista, Odontólogo Saúde Pública, 

Oficial Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico de Saúde - Radiologista, Topógrafo, Auxiliar de Serviços 

de Educação Básica (ASB), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Especialista de Educação Básica 

(EEB), Motorista "D", Mecânico Máquinas Pesadas, Oficial de Obras e Serviços e Trabalhador Braçal. 

 

5.2.1 Os locais de realização da prova escrita, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados a partir de 16 

de janeiro de 2017 no endereço eletrônico www.consulplan.net. São de responsabilidade exclusiva do candidato a 

identificação correta de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no horário determinado.  
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5.2.2 Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento de identidade ou outros dados referentes ao cadastro do 

candidato deverão ser corrigidos SOMENTE no dia das provas objetivas, mediante conferência do documento original de identidade 

quando do ingresso do candidato no local de provas pelo fiscal de sala.  

5.2.2.1 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da ficha de inscrição ou apresentar qualquer 

observação relevante, poderá fazê-lo no termo de ocorrência existente na sala de provas em posse dos fiscais de sala, para uso, se 

necessário.  

5.2.3 O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao Concurso, devendo o candidato ler atentamente as instruções, 

inclusive, quanto à continuidade do Concurso.  

5.2.3.1 Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá solicitar 

ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em 

que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas na parte superior esquerda da folha de número 2. 

5.2.3.1 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de 

equívoco na distribuição de prova/material, a Consulplan tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não 

personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 

5.2.3.3 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas 

autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou aos critérios de avaliação, sendo que é dever do candidato estar 

ciente das normas contidas neste Edital.  

5.2.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente 

e de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original.  

5.2.5 Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o cartão de confirmação de inscrição no local de realização 

das provas apenas quando o seu nome constar devidamente na relação de candidatos afixada na entrada do local de aplicação.  

5.2.6 Poderá ocorrer inclusão de candidato em um determinado local de provas apenas quando o seu nome não estiver relacionado na 

listagem oficial afixada na entrada do local de aplicação e o candidato estiver de posse do cartão de confirmação de inscrição, que ateste 

que o mesmo deveria estar devidamente relacionado naquele local.  

5.2.6.1 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será analisada pela CONSULPLAN com o intuito de se verificar a pertinência 

da referida inscrição.  

5.2.5.2 Constatada a improcedência da inscrição, esta será automaticamente cancelada, sendo considerados nulos todos os atos dela 

decorrentes, ainda que o candidato obtenha aprovação nas provas, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

5.2.7 No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste Edital, os portões da unidade serão fechados pelo 

Coordenador da Unidade, em estrita observância do horário oficial de Brasília/DF, não sendo admitidos quaisquer candidatos 

retardatários. O procedimento de fechamento dos portões será registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio 

Coordenador da Unidade, assim como de dois candidatos, testemunhas do fato.  

5.2.7.1 Antes do horário de início das provas, o responsável na unidade pela aplicação requisitará a presença de dois candidatos que, 

juntamente com dois integrantes da equipe de aplicação das provas, presenciarão a abertura da embalagem de segurança onde estarão 

acondicionados os instrumentos de avaliação (envelopes de segurança lacrados com os cadernos de provas, folhas de respostas, entre 

outros instrumentos). Será lavrada ata desse fato, que será assinada pelos presentes, testemunhando que o material se encontrava 

devidamente lacrado e com seu sigilo preservado.  

5.2.8 Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o procedimento de identificação 

civil dos candidatos mediante verificação do documento de identidade, da coleta da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo 

com orientações do fiscal de sala.  

5.2.9 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.  

5.2.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança 

Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 

exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional 

de habilitação (modelo com foto).  

5.2.10.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original por 

motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, 

no máximo, 30 (trinta) dias.  
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5.2.10.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 

sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 

danificados, que definitivamente não identifiquem o portador do documento.  

5.2.10.3 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento.  

5.2.10.4 Candidato que esteja portando documento com prazo de validade expirado poderá realizar a prova, sendo, contudo, submetido 

à identificação especial.  

5.2.10.5 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no 

subitem 5.2.10 ou não apresentar o boletim de ocorrência conforme especificações do subitem 5.2.10.1 deste Edital, não fará as provas 

e será automaticamente excluído do Concurso Público.  

5.2.10.6 O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e sua 

assinatura.  

5.2.10.7 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário diferentes dos predeterminados em Edital 

ou em comunicado.  

5.2.11 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 

corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 

identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, 

smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer 

modelo e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade da CONSULPLAN sobre tais equipamentos. No caso do candidato, 

durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente lavrado no Termo de 

Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste sentido, o 

candidato deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados.  

5.2.11.1 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos os equipamentos eletrônicos e/ou 

materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em dinheiro, em envelope de segurança não reutilizável, fornecido 

pelo fiscal de aplicação.  

5.2.11.2 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente 

lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda 

a realização das provas e somente podendo ser aberto no ambiente externo do local de provas.  

5.2.11.3 Bolsas, mochilas e outros pertences dos candidatos deverão igualmente permanecer ao lado ou embaixo da carteira/cadeira do 

candidato. Todos os materiais de estudo deverão ser devidamente guardados antes do início das provas, não podendo estar de posse 

dos candidatos quando do uso de sanitários durante a realização das Provas, sob pena de eliminação.  

5.2.11.4 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o candidato tenha 

terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo 

recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do 

local de provas. 

5.2.11.5 Para a segurança de todos os envolvidos no concurso, é recomendável que os candidatos não portem arma de fogo no dia de 

realização das provas. Caso, contudo, se verifique esta situação, o candidato será encaminhado à Coordenação da Unidade, onde deverá 

entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, onde 

preencherá os dados relativos ao armamento. Eventualmente, se o candidato se recusar a entregar a arma de fogo, assinará termo 

assumindo a responsabilidade pela situação, devendo desmuniciar a arma quando do ingresso na sala de aplicação de provas, 

reservando as munições na embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, as quais deverão permanecer lacradas durante todo o 

período da prova, juntamente com os demais equipamentos proibidos do candidato que forem recolhidos.  

5.2.12 Não será permitida, durante a realização da prova escrita, a utilização pelo candidato de óculos escuros (exceto para correção 

visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc. ).  

5.2.12.1 É garantida a liberdade religiosa a todos os candidatos. Todavia, em razão dos procedimentos de segurança previstos neste 

edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem vestimentas que restrinjam a visualização das orelhas ou da parte superior 

da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a ser indicado pela Coordenação da Consulplan, no qual, com a devida reserva, 

passarão por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino, conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do 

candidato e garantir a necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata. 
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5.2.12.2 Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário, novo procedimento de vistoria descrito no 

subitem anterior poderá ser realizado. 

5.2.13 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local de 

aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 

2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas, para posterior análise pela 

Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

5.2.14 Não haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de múltipla escolha. Será excluído do Concurso Público o 

candidato que faltar à prova escrita ou chegar após o horário estabelecido.  

5.2.15 Não haverá na sala de provas marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término da prova será determinado 

pelo Coordenador da Unidade de aplicação, conforme estabelecido no subitem 5.2, deste Edital, dando tratamento isonômico a todos os 

candidatos presentes.  

5.2.16 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá retirar-se do local de provas 

somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.  

5.2.17 O fiscal de sala orientará os candidatos quando do início das provas que o único documento que deverá permanecer sobre a 

carteira é o documento de identidade original, de modo a facilitar a identificação dos candidatos para a distribuição de seus respectivos 

Cartões de Respostas.  

5.2.17.1 Ao término de sua prova, o candidato deverá aguardar o recolhimento de seu material pelo fiscal, bem como a conferência de 

seus dados, podendo retirar-se da sala de provas somente após a autorização. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

os documentos que serão utilizados para correção de suas respostas, devidamente assinadas no local indicado. 

5.2.17.2 Caso o candidato deixe o local de provas em momento anterior ao permitido neste Edital, deverá, ainda, entregar ao fiscal seu 

caderno de questões, não podendo levar consigo qualquer anotação referente às suas opções de respostas.   

5.2.18 Terá suas provas anuladas, também, e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que durante a 

realização de qualquer uma das provas: a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; b) for 

surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas; c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou 

ilegais para a sua realização; d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas 

e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou que se comunicar com outro candidato; 

e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes e/ou os 

candidatos; f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) em qualquer meio; g) descumprir as 

instruções contidas no caderno de provas e na Folha de Respostas; h) recusar-se a entregar a Folha de Respostas ao término do tempo 

destinado à sua realização; i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; j) não permitir a coleta de sua 

assinatura ou não atender ao procedimento descrito no subitem 5.2.8; k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido; l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos 

eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.  

5.2.18.1 Caso aconteça algo atípico no dia de realização da prova, será verificado o incidente, e caso seja verificado que não houve 

intenção de burlar o edital o candidato será mantido no Concurso Público.  

5.2.19 Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame em tela, no dia da realização das provas escritas os candidatos 

serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente, poderão ser realizados, 

a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

5.2.19.1 Ao término da prova o candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos 

sanitários.  

5.2.20 A ocorrência de quaisquer das situações contidas no subitem 5.2.18 implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa 

de fraude, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

5.2.20.1 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o 

candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público, 

garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

5.2.21 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas escritas em virtude de afastamento 

de candidato da sala de provas, salvo a situação prevista no item 3.6.17.2.  

5.2.22 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de aplicação.  
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5.2.23 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das provas escritas e o 

comparecimento no horário determinado.  

5.2.23.1 O candidato deverá observar atentamente o cartão de confirmação de inscrição especificando o horário e local/cidade de 

realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços similares e/ou homônimos. É 

recomendável, ainda, visitar com antecedência o local de realização da respectiva prova.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA SEGUNDA ETAPA: Das Provas Práticas 

 

6.1 As provas práticas têm caráter eliminatório e classificatório e serão aplicadas somente aos candidatos aos cargos de 

Auxiliar de obras e Serviços, Mecânico, Mecânico de máquinas Pesadas, Motorista “B”, Motorista “D”, Motoboy, Oficial de 

Obras e Serviços e Trabalhador Braçal, dentro do quantitativo de corte especificado abaixo, desde que aprovados nas provas 

escritas objetivas de múltipla escolha, de acordo com a classificação obtida, do maior para o menor:  

 

CARGO 
NÚMERO DE 

CONVOCADOS 

Auxiliar de obras e Serviços 50 (cinquenta) 

Mecânico 10 (dez) 

Mecânico de máquinas Pesadas 10 (dez) 

Motorista “B” 30 (trinta) 

Motorista “D” 80 (oitenta) 

Motoboy 10 (dez) 

Oficial de Obras e Serviços 50 (cinquenta) 

Trabalhador Braçal 
250 (duzentos e 

cinquenta) 

 

6.1.1 Serão aplicadas provas práticas a todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida na condição de pessoas com deficiência 

para os cargos dispostos no item 6.1, desde que aprovados na Prova Escrita Objetiva de Múltipla escolha, nos termos do item 5.1.2. 

6.1.2 No caso de empate na listagem de aprovados na prova escrita, será realizado preliminarmente o desempate conforme previsto no 

subitem 9.3 deste Edital, e realizada a prova prática para os candidatos classificados até o limite estabelecido no subitem anterior.  

6.2 A prova prática tem caráter classificatório e eliminatório, totalizando 40 (quarenta) pontos, sendo considerados aprovados apenas 

os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos nas referidas provas.  

6.3 As provas práticas serão realizadas na cidade de Sabará/MG, em local e data que serão divulgados no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal e no site da CONSULPLAN www.consulplan.net.  

6.4 Será publicado no site www.consulplan.net, em data oportuna, o edital de convocação para a etapa da prova prática, onde estarão 

relacionados os convocados para a etapa, a data e horário da realização das provas, bem como os demais procedimentos inerentes à 

etapa da prova prática. O edital de convocação somente será publicado em data posterior à divulgação dos resultados das provas 

escritas e serão convocados apenas os candidatos que obtiveram na prova escrita objetiva de múltipla escolha pontuação igual ou 

superior a 50% (cinquenta por cento) observado o limite de convocação estabelecido no subitem 6.1. 

6.4.1 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto ou 

motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for 

o motivo alegado.  

6.5 Os candidatos aos cargos descritos realizarão prova prática na área de conhecimento em que irão atuar, a fim de comprovar seu 

domínio sobre as tarefas determinadas pelo examinador técnico na área.  

6.5.1 Para os candidatos ao cargo de Auxiliar de Obras e Serviços, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 

examinador, à prova prática constará da execução de tarefas como carregamento de caminhão e transporte manual de materiais  

para obras: areia, cimento, cascalho e brita; preparo e transporte de concreto; entre outras atividades correlatas ao cargo. Os critérios 

de avaliação e a pontuação serão assim definidos: Utilização dos equipamentos de proteção individual e apresentação pessoal (10 

pontos); Desempenho na execução da tarefa (20 pontos); Organização e produtividade (10 pontos). 

http://www.idecan.org.br/
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6.5.2 Para os candidatos ao cargo de Mecânico, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a prova prática 

constará da execução de tarefas mecânicas em automóveis, caminhões, tratores agrícolas, retroescavadeiras e motoniveladoras, tais 

como: montar e desmontar motores, caixas de marchas, diferenciais, suspensões, comandos e sistemas hidráulicos afins; abitrol; torque 

de retroescavadeiras; serviços gerais de freios, tais como troca de lonas e reparos; serviços gerais; serviços gerais de caixas de marchas 

e embreagens, entre outras atividades correlatas ao cargo. Os candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento técnico na avaliação 

dos equipamentos e utilização das ferramentas (15 pontos), destreza e agilidade na execução das tarefas (12 pontos) e qualidade do 

trabalho realizado (13 pontos). 

6.5.3 Para os candidatos ao cargo de Mecânico de máquinas Pesadas, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 

examinador, a prova prática constará da execução de tarefas mecânicas em máquinas pesadas, tais como: montar e desmontar 

motores, caixas de marchas, diferenciais, suspensões, comandos e sistemas hidráulicos afins; torque de retroescavadeiras; serviços 

gerais de freios, tais como troca de lonas e reparos; serviços gerais de caixas de marchas e embreagens; operar aparelhos de solda 

elétrica e de oxigênio, inclusive manuseio do bico de corte, entre outras atividades correlatas ao cargo. Os candidatos serão avaliados 

quanto ao conhecimento técnico na avaliação dos equipamentos e utilização das ferramentas (15 pontos), destreza e agilidade na 

execução das tarefas (12 pontos) e qualidade do trabalho realizado (13 pontos). 

6.5.4 Para os candidatos ao cargo de Motorista “B”, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a prova 

prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando 

evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação 

serão cobrados conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão 

descontadas na proporção de sua natureza, em conformidade com o art. 19 e incisos da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, sendo as 

faltas: grave (12 pontos), média (8 pontos) e leve (4 pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato 

nota 0 (zero). 

6.5.5 Para os candidatos ao cargo de Motorista “D”, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a prova 

prática constará de condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando 

evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato, segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação 

serão cobrados conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão 

descontadas na proporção de sua natureza, em conformidade com o art. 19 e incisos da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, sendo as 

faltas: grave (12 pontos), média (8 pontos) e leve (4 pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato 

nota 0 (zero). 

6.5.6 Para os candidatos ao cargo de Motoboy, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a prova prática 

constará de condução de veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de 

forma profissional a postura do condutor candidato, segundo as atribuições sintéticas do cargo os critérios de avaliação serão cobrados 

conforme a Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. As faltas cometidas durante a avaliação do candidato serão descontadas na proporção 

de sua natureza, em conformidade com o art. 19 e incisos da Resolução nº 168/2004 do CONTRAN, sendo as faltas: grave (12 pontos), 

média (8 pontos) e leve (4 pontos). No caso de ocorrência de falta eliminatória, será atribuída ao candidato nota 0 (zero). 

6.5.7 Para os candidatos ao cargo de Oficial de Obras e Serviços, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo 

examinador, a prova prática constará da execução de tarefas como montagem de tijolos para a construção de uma parede em canto, 

definindo a medida do esquadro, utilizando tijolos de forma dobrada e amarrada, e ainda, encontrar um ponto de nível, entre outras 

atividades correlatas ao cargo. Os candidatos serão avaliados quanto ao conhecimento técnico na utilização das ferramentas (15 pontos), 

destreza e agilidade na execução das tarefas (13 pontos) e acabamento e qualidade do trabalho realizado (12 pontos).  

6.5.8 Para os candidatos ao cargo de Trabalhador Braçal, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, a 

prova prática constará da execução de tarefas como: limpeza em geral, coleta de lixo das dependências, recolhendo-os em latões, para 

depositá-los na lixeira ou no incinerador, capina e carregamento de peso, bem como outras tarefas correlatas ao cargo. Os critérios de 

avaliação e a pontuação serão assim definidos: Utilização dos equipamentos de proteção individual e apresentação pessoal (10 pontos); 

Desempenho na execução da tarefa (20 pontos); Higiene, organização e produtividade (10 pontos). 

6.6 Os resultados das provas práticas, para os classificados nesta fase, serão afixados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e no 

site www.consulplan.net, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-mail.  

6.7 Os candidatos convocados para esta fase deverão comparecer no local indicado para realização da prova 30 (trinta) minutos antes 

do horário fixado para seu início, munidos do documento de identidade; caso contrário, não poderão efetuar a referida prova.  

6.8 Os candidatos aos cargos de Motorista “B”, Motorista “D” e Motoboy deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de 

direção sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH original e entregar-lhe uma fotocópia da mesma. Poderão também apresentar o 
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comprovante autenticado de aprovação em exame de alteração de categoria junto ao DETRAN e, quando da nomeação, deverão 

apresentar cópia autenticada do referido documento.  

6.9 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como alterações 

orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou 

outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá 

realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela CONSULPLAN (turno matutino ou vespertino), o 

qual será realizado de forma aleatória.  

6.10 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:  

a) Retirar-se do recinto da prova durante sua realização sem a devida autorização ou que não estiver no local da prova no horário 

previsto para assinar a lista de chamada, sendo automaticamente desclassificado; b) Não apresentar a documentação exigida; c) Não 

obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática; d) Faltar com a devida cortesia para 

com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; e) For surpreendido dando e/ou recebendo 

auxílio para a execução dos testes ou tentando usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização da prova; e f) Perturbar, de 

qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.  

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA TERCEIRA ETAPA: Da Avaliação de Títulos 

7.1 A avaliação de títulos tem caráter apenas classificatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos aos cargos de Nível 

Superior nas áreas de Educação e Saúde, aprovados dentro do número de 10 vezes a quantidade de vagas, considerados os 

empatados na última posição. Esta etapa valerá até 4 (quatro) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja 

superior a esse valor.   

7.1.1 Serão ainda submetidos à Avaliação de Títulos, todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida na condição de pessoas com 

deficiência, desde que aprovados na Prova Escrita Objetiva de Múltipla escolha, nos termos do item 5.1.2. 

7.2 Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser enviados (original ou 

cópia autenticada em cartório), impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede da 

CONSULPLAN – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, CEP: 36.880-000, em período oportunamente 

divulgado no Edital de convocação para envio de títulos.   

7.3 O Formulário de Envio de Títulos será disponibilizado no endereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net) juntamente com 

edital de convocação para referida etapa.  

7.4 Os candidatos deverão enviar cópias dos documentos autenticadas em Cartório de Notas, ou até mesmo a via original, sendo que os 

mesmos não serão devolvidos em hipótese alguma.  

7.4.1 Não serão consideradas, em nenhuma hipótese, para fins de avaliação, as cópias de documentos que não estejam 

autenticados por Cartório de Notas, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o 

respectivo mecanismo de autenticação.  

7.5 O envio de títulos não induz, necessariamente, a atribuição da pontuação pleiteada. Os documentos serão analisados por Comissão 

Avaliadora de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.  

7.6 O não envio dos títulos na forma, no prazo e no local estipulado no Edital, importará na atribuição de nota 0 (zero) ao candidato na 

fase de avaliação de títulos.  

7.7 Não serão aceitos títulos encaminhados via fax, via correio eletrônico ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.  

7.8 Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura do responsável e 

data.  

7.9 Cada título será considerado uma única vez.  

7.10 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são 

assim discriminados:  
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ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

ALÍNEA TÍTULO 

PONTOS 

POR 

CADA 

TÍTULO 

VALOR 

MÁXIMO NA 

ALÍNEA 

A 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto 

sensu), na área específica do cargo pretendido, em nível de doutorado (título de Doutor), 

ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR.  

2,0 2,0 

B 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (stricto 

sensu), na área específica do cargo pretendido, em nível de mestrado (título de Mestre), 

ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR.  

1,0 1,0 

C 

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação (lato 

sensu), na área específica do cargo pretendido, em nível de especialização, 

ACOMPANHADO PREFERENCIALMENTE DO RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, com 

carga horária mínima de 360 horas.  

0,5 1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 4,0 

 

7.11 Quando o candidato possuir mais de um requisito específico para a investidura do cargo e que um deles for aceito para a Avaliação 

de Títulos, ambos deverão ser enviados a fim de comprovação.  

7.12 Na impossibilidade do envio do diploma e/ou certificado, o candidato poderá apresentar declaração expedida por instituição de 

ensino que demonstre, de forma inequívoca, a conclusão do curso de pós-graduação (lato e/ou stricto sensu) e a obtenção do título. A 

certidão/declaração deverá vir acompanhada do histórico escolar do curso ao qual se refere.  

7.13 Para receber a pontuação relativa aos títulos deste Edital, o certificado deverá informar que o curso de especialização foi realizado 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação.  

7.13.1 Caso o certificado não informe que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, deverá 

ser anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende às normas do CNE.  

7.13.2 Não receberá pontuação o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as 

normas do CNE sem a declaração da instituição referida no subitem anterior.  

7.14 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados no quadro de títulos serão aceitos somente os certificados/declarações 

em que constem a carga horária.  

7.15 Os diplomas (mestrado e doutorado) expedidos por instituição estrangeira deverão ser revalidados por instituição de ensino 

superior no Brasil.  

7.16 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado para fim de avaliação e pontuação na fase de títulos, 

quando traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.  

7.17 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina, tais como: comprovantes de pagamento de taxa para obtenção de 

documentação, cópias de requerimentos, ata de apresentação e defesa de dissertação, ou documentos que não estejam em consonância 

com as disposições deste Edital não serão considerados para efeito de pontuação.  

7.18 Não será considerado o título de graduação ou pós-graduação quando este for requisito exigido para o exercício do respectivo 

cargo.  

7.19 Todos os cursos previstos para pontuação na Avaliação de Títulos deverão estar concluídos.  

 

8. DOS PROGRAMAS 

 

8.1 Os programas/conteúdo programático das provas escritas deste certame compõe o Anexo I do presente Edital.  

8.2 O Anexo I, integrante deste Edital, contempla apenas o Conteúdo Programático, o qual poderá ser buscado em qualquer bibliografia 

sobre o assunto solicitado.  

8.2.1 As regras ortográficas implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 

29/09/2008, serão utilizadas nos enunciados e/ou alternativas de respostas das questões das provas, sendo o conhecimento destas 

novas regras exigido para a resolução das mesmas.  
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8.3 A Prefeitura Municipal de Sabará/MG e a CONSULPLAN, não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 

publicações referentes a este Concurso Público no que tange ao conteúdo programático.  

8.4 Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento memorizado, abrangendo 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio.  

8.5 Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos relativos a mais de uma área de 

conhecimento.  

 

9. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

9.1 Será classificado o candidato que obtiver aprovação nas provas escritas objetivas de múltipla escolha e na prova prática (quando 

houver). 

9.2 A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas escritas objetivas de múltipla escolha, provas 

práticas (quando houver) e na avaliação de títulos (quando houver).  

9.3 Na classificação final entre candidatos empatados com igual número de pontos na soma de todas as etapas serão fatores de 

desempate os seguintes critérios: a) maior pontuação na prova escrita objetiva de Conhecimentos Específicos (se houver); b) maior 

pontuação na prova escrita objetiva de Língua Portuguesa; c) maior pontuação na prova escrita objetiva de Noções de Saúde Pública (se 

houver); d) maior pontuação na prova escrita objetiva de Conhecimentos Didático-Pedagógicos (se houver); e) maior pontuação na 

prova escrita objetiva de Conhecimentos de Informática (se houver); f) maior pontuação na prova escrita objetiva de Raciocínio Lógico 

(se houver); e g) maior idade.  

9.3.1 Os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia do período de inscrições, terão a idade 

como primeiro critério de desempate, hipótese em que terá preferência o mais idoso. Caso persista o empate, deverá ser observado o 

critério estabelecido no item 9.3, conforme estabelecido na Lei em vigor.  

 

10. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

 

10.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a 

partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha (segunda-feira).  

10.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 3 (três) dias 

úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso 

Público no endereço eletrônico www.consulplan.net.  

10.3 A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 

pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme 

disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. Será disponibilizado um 

ponto de acesso à internet para o candidato na sede da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, no endereço indicado no item 3.1 deste 

edital.  

10.3.1 Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões de cada etapa, constituindo as etapas: publicação do Edital, 

inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial e divulgação da pontuação provisória nas provas escritas, avaliação de títulos, 

provas práticas, incluído o fator de desempate estabelecido, até 3 (três) dias úteis após o dia subsequente da divulgação/publicação 

oficial das respectivas etapas.  

10.3.2 São passíveis os recursos contra todas as decisões proferidas durante a realização do Concurso Público, objeto deste Edital, que 

tenha repercussão na esfera de direitos dos candidatos.  

10.4 Os recursos julgados serão divulgados no endereço eletrônico www.consulplan.net, não sendo possível o conhecimento do 

resultado via telefone, correio eletrônico ou fax, não sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões.  

10.5 Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina o subitem 10.3 deste Edital.  

10.6 O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 

devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos 

autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme suprarreferenciado.  

10.6.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente 

indeferido.  
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10.7 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis, a contar do dia 

subsequente da publicação de cada etapa, ou não fundamentados. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-

símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.  

10.8 A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, 

razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da 

Banca Examinadora.  

10.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos, recurso de gabarito oficial definitivo e/ou 

recurso de resultado definitivo, exceto no caso previsto no subitem anterior.  

10.10 O recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido.  

10.11 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a 

todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

10.12 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de provas, essa alteração valerá 

para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, 

eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais 

aplicáveis à falsidade de declaração, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

11.2 Os candidatos classificados serão convocados para a realização da Comprovação de Requisitos e Exames Médicos e submeter-

se-ão à apreciação da Prefeitura Municipal de Sabará/MG, em duas fases:  

1ª Fase - Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos:  

a) Cópia autenticada em cartório ou original da Carteira de Identidade;  

b) Cópia autenticada em cartório ou original do Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral expedida há no máximo 30 

(trinta) dias;  

c) Cópia autenticada em cartório ou original do CPF;  

d) Cópia autenticada em cartório ou original do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação 

(se do sexo masculino);  

e) Cópia autenticada em cartório ou original da Certidão de nascimento ou casamento;  

f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);  

g) Exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

h) Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida;  

i) Fotocópia autenticada em cartório ou original dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo / categoria 

profissional / especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no conselho de fiscalização do exercício 

profissional, se o cargo exigir;  

j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação 

constante deste Edital; e 

k) Fotocópia autenticada em cartório ou original do comprovante de residência.  

2ª Fase - Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os documentos solicitados na 1ª Fase. O 

candidato convocado deverá submeter-se a exame médico pré-admissional ou a exame médico específico (pessoas com deficiência) a 

ser realizado pelo órgão de saúde indicado pela Prefeitura Municipal de Sabará/MG, e ainda apresentar os exames de Hemograma 

completo, Glicemia de jejum, Colesterol total e frações, Triglicerídeos, Ácido úrico, Creatinina, TSH e ITL, Anti HVA IgG e IgM, 

Parasitológico de Fezes e Urina rotina.  

11.3 Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases previstas no item 11.2 deste Edital, o candidato será convocado por 

ato do Poder Executivo e deverá assumir o cargo no prazo previsto pela Prefeitura Municipal.  

11.4 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos na 1ª e 2ª fases de convocação, conforme 

item 11.2, perderá automaticamente o direito à nomeação ou sob declaração de renúncia temporária, passará para o final da lista 

classificatória, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

11.5 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido neste Edital serão chamados para o ingresso no 

cargo, sendo-lhes assegurado o direito subjetivo de nomeação, a qual, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de 

classificação.  
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11.6 O candidato aprovado, após convocação e nomeação, ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua eficiência e capacidade 

serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, durante o período de até 3 (três) anos.  

11.7 A validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por 

igual período, sendo que todas as vagas ofertadas serão preenchidas durante o prazo de validade descrito.  

11.8 O candidato que desejar relatar à CONSULPLAN fatos ocorridos durante a realização do Concurso Público ou que tenha necessidade 

de outras informações, deverá efetuar contato junto à CONSULPLAN pelo e-mail: atendimento@consulplan.com e endereço eletrônico: 

www.consulplan.net, ou pelo telefone 0800-283-4628. 

11.8.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais referentes a 

este Concurso Público, divulgados no endereço eletrônico www.consulplan.net.  

11.9 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto à CONSULPLAN, enquanto estiver participando do Concurso 

Público, através de SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto 

Abreu, Muriaé, CEP: 36.880-000 e junto à Prefeitura Municipal Sabará/MG, se aprovado, mediante correspondência ao Setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização do seu endereço.  

11.10 O candidato que desejar comprovante de comparecimento na prova escrita deverá solicitá-lo ao coordenador do local de provas 

em que o candidato efetuou a referida prova.  

11.11 A inscrição implicará, por parte do candidato, conhecimento e aceitação das normas contidas neste Edital.  

11.12 A organização, aplicação, correção e elaboração das provas ficarão exclusivamente a cargo da CONSULPLAN, e os pareceres 

referentes a recursos serão efetuados em conjunto com a Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público.  

11.13 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 

mencionada em Edital ou aviso publicado.  

11.14 A Prefeitura Municipal de Sabará/MG e a CONSULPLAN se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em 

quaisquer das fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, 

inclusive de provas, de acordo com determinação da Prefeitura Municipal de Sabará/MG e/ou da CONSULPLAN.  

11.15 Os resultados divulgados no endereço eletrônico www.consulplan.net terão caráter oficial. Os prazos para interposição de recursos 

em qualquer fase deverão ser contados com estrita observância da hora e dia da publicação.  

11.16 Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e 

normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso.  

11.17 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de Edital de Retificação.  

11.18 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela 

Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público constituído por ato do Prefeito Municipal de Sabará/MG, 

assessorados pela CONSULPLAN.  

11.19 Todos os documentos relacionados e descritos, constantes nesse Edital, serão alocados e armazenados em local adequado para 

sua manutenção e preservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da expiração do prazo de validade do Certame. Após 

essa data, a critério da Administração, poderão ser destruídos.  

11.20 O prazo de impugnação deste edital será de 5 (cinco) dias corridos a partir da sua data de publicação.  

 

Registra-se, publique-se e cumpra-se, 

 

Sabará/MG, 08 de setembro de 2016. 

 

DIÓGENES FANTINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

http://www.idecan.org.br/


 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

28 

 

 

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

(COMUM A TODOS OS CARGOS) 

 

Nível Superior  

Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; 

emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; 

estudo da crase; semântica e estilística.  

 

Nível Médio Técnico e Médio Completo 

Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépica, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia; Morfologia: estrutura e 

formação das palavras, classes de palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações, 

concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação; Semântica: a significação das palavras no texto; 

Interpretação de texto.  

 

Nível Fundamental Completo  

Leitura, interpretação e compreensão de textos. A significação das palavras no texto. Emprego das classes de palavras. Pontuação. 

Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. Termos essenciais da oração. Classificação das palavras quanto ao número de 

sílabas e quanto à disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita de frases.  

 

Nível Fundamental Incompleto  

Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 

Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, 

aumentativo e divisão silábica.  

 

 

NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

(Somente para os cargos constantes do QUADRO II, do item 5.1) 

 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 

Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de 

Saúde e Pacto pela Saúde.  

 

CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

(Somente para os cargos constantes do QUADRO I, do item 5.1) 

 

Fundamentos da Educação: conceitos e concepções pedagógicas. Educação: principais definições e conceitos, seus fins e papel na 

sociedade ocidental contemporânea. Principais aspectos históricos da Educação Brasileira. Legislação atual: as diretrizes Curriculares 

Nacionais e suas implicações na prática pedagógica. Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB Lei Federal nº 9.394/1996 e alterações 

posteriores, Parâmetros Curriculares Nacionais: Função histórica e social da escola: a escola como campo de relações (espaços de 

diferenças, contradições e conflitos), como espaço para o exercício e a formação da cidadania, como espaço de difusão e construção do 

conhecimento. A educação em sua dimensão teórico-filosófica: filosofias tradicionais da Educação e teorias educacionais 

contemporâneas. Multiculturalismo. As concepções de aprendizagem/aluno/ensino/professor nessas abordagens teóricas. Teorias e 

práticas na educação. O currículo e cultura, conteúdos curriculares e aprendizagem, projetos de trabalho e a interdisciplinaridade.  A 

escola e o Projeto Político Pedagógico. O espaço da sala de aula como ambiente interativo; a atuação do professor mediador; a atuação 

do aluno como sujeito na construção do conhecimento. Avaliação como processo contínuo, investigativo e inclusivo. Ética Profissional.  
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

(Somente para os cargos constantes do QUADRO IV, do item 5.1) 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Da organização do Estado; Da 

organização político-administrativa; Da União; Dos Estados federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção. Da 

administração pública; Disposições gerais; Dos servidores públicos. Da organização dos poderes; Da defesa do estado e das instituições 

democráticas. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa. Regime jurídico-

administrativo: princípios do direito administrativo. Princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, continuidade, presunção de 

veracidade e de legalidade, autoexecutoriedade, autotutela, segurança jurídica, proteção a confiança e boa-fé. Administração Pública. 

Desconcentração e descentralização. Órgãos públicos. Poderes da administração pública e função. Poder normativo. Poder disciplinar. 

Poder decorrente de hierarquia. Poder vinculado. Poder discricionário. Poder regulamentar. Poder disciplinar. Poder de polícia. Atos 

administrativos. Conceitos, requisitos, elementos, atributos, pressupostos e classificação. Bens públicos.  

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

(Exceto para os cargos constantes do QUADRO VI, do item 5.1) 

 

Conhecimentos básicos de microcomputadores PC – Hardware. Noções de Sistemas Operacionais. MS-DOS. Noções de sistemas de 

Windows. Noções do processador de texto MS-Word para Windows. Noções da planilha de cálculo MS-Excel. Noções básicas de Banco de 

dados. Comunicação de dados. Conceitos Gerais de Equipamentos e Operacionalização. Conceitos básicos de Internet. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

(Exceto para os cargos constantes dos QUADROS I, II e III do item 5.1) 

 

Nível Superior, Nível Médio Técnico e Médio. 

Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática Qualitativa. Sequências Lógicas 

envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. 

Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, 

interseção e diferença. Geometria plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus.  Inequações de 1º 

e 2º graus. Funções de 1º e 2° graus. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.  

 

Nível Fundamental Completo 

Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos numéricos. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas 

de equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e 

diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade.  

 

Nível Fundamental Incompleto  

Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras); Raciocínio Espacial e Raciocínio 

Temporal. Comparações. Calendários. Numeração. Contagem, medição, avaliação e quantificação. Simetria.  Questões envolvendo o 

entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; problemas sobre as quatro operações 

fundamentais da matemática.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

(Somente para os cargos constantes dos QUADROS III, V e VI, do item 5.1) 

 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional, 

nacional e internacional. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ADMINISTRADOR 

Conteúdo Programático: Fundamentos da Administração. O ambiente das Organizações. Administração estratégica. O papel da 

administração no desempenho da organização. Sistemas de gestão organizacional. Planejamento estratégico, tático e operacional. 

Funções, papéis e responsabilidade. Desenho organizacional. Autoridade e responsabilidade. Delegação e descentralização. 

Departamentalização. Desenho de cargos e salários. Organização, sistemas e métodos. Processo decisório. Administração de recursos 

humanos. Administração da produção e operações. Mudança organizacional. Conflito: dimensões organizacionais e pessoais. Motivação. 

Liderança. Controle estratégico, tático e operacional. Sistema de informações gerenciais. Administração da Qualidade. Ética e 

responsabilidade social. Ética profissional. 

 

ADVOGADO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Da organização do estado; Da 

organização político-administrativa; Da União; Dos Estados federados; Dos Municípios; Do Distrito Federal; Da intervenção. Da 

administração pública; Disposições gerais; Dos servidores públicos. Da organização dos poderes; Do Poder Legislativo; Do Congresso 

Nacional; Das atribuições do Congresso Nacional; Do processo legislativo; Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária; Do Poder 

Executivo; Do Presidente e do Vice-Presidente da República; Das atribuições do Presidente da República; Da responsabilidade do 

Presidente da República; Dos Ministros de Estado; Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional; Do Poder Judiciário; 

Disposições gerais; Do Supremo Tribunal Federal; Do Superior Tribunal de Justiça; Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes 

Federais; Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes do Trabalho; Das funções essenciais à Justiça; Do Ministério Público; Da 

Advocacia Geral da União; Da Advocacia e da Defensoria Pública. Da defesa do estado e das instituições democráticas. Da tributação e 

do orçamento; Do sistema tributário nacional; Dos princípios gerais; Das limitações do poder de tributar; Dos impostos da União; Dos 

impostos dos Estados e do Distrito Federal; Dos impostos dos Municípios. Das finanças públicas; Normas gerais; Dos orçamentos. Da 

ordem econômica e financeira; Dos princípios gerais da atividade econômica; Exploração de atividade econômica pelo Estado. Da ordem 

social; Da seguridade social. Da ciência e tecnologia. Do meio ambiente. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lei de 

Responsabilidade Fiscal. DIREITO ADMINISTRATIVO: Princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa. Regime 

jurídico-administrativo: princípios do direito administrativo. Princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, continuidade, presunção de 

veracidade e de legalidade, autoexecutoriedade, autotutela, segurança jurídica, proteção a confiança e boa-fé. Administração Pública. 

Desconcentração e descentralização. Órgãos públicos. Hierarquia. Delegação. Avocação. Administração direta e indireta. Autarquias. 

Fundações públicas. Empresas públicas e privadas. Sociedades de economia mista. Entidades paraestatais e Entes com situação peculiar 

(ordens e conselhos profissionais, fundações de apoio, empresas controladas pelo poder público, serviços sociais autônomos, 

organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público). A estruturação da advocacia pública. Atividade da 

administração pública. Poderes da administração pública e função. Poder normativo. Poder disciplinar. Poder decorrente de hierarquia. 

Poder vinculado. Poder discricionário. Poder regulamentar. Poder disciplinar. Poder de polícia. Atos administrativos. Conceitos, requisitos, 

elementos, atributos, pressupostos e classificação. Fato e ato administrativo. Validade, eficácia e autoexecutoriedade do ato 

administrativo. Atos administrativos em espécie. Parecer: responsabilidade do emissor do parecer. O silêncio no direito administrativo. 

Cassação. Vícios, defeitos e desfazimento dos atos administrativos. Revogação e anulação e teoria das nulidades no direito 

administrativo. Cassação e preservação (convalidação, ratificação e conversão). Prescrição e decadência. Mérito do ato administrativo, 

discricionariedade. Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. Ato administrativo 

inexistente. Atos administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Processo 
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administrativo disciplinar. Servidor: cargo, emprego e funções. Atribuições. Competência administrativa: conceito e critérios de 

distribuição. Avocação e delegação de competência. Servidores públicos. Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos 

civis. Improbidade administrativa. Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. Exigência constitucional de concurso público 

para investidura em cargo ou emprego público. Regime jurídico, direitos, deveres, proibições e vantagens. Licitação. Noções gerais. 

Tratamento normativo. Legislação básica. Princípios. Modalidades (concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão). 

Registro cadastral. Registro de preços. Comissão de licitação. Fases do processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. Anulação e 

revogação. Controle. Regime diferenciado de contratação (RDC). Legislação pertinente. Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações. Lei 

Federal nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. Contratos da administração. Serviços públicos. Concessão, 

permissão, autorização e delegação. Serviços delegados. Convênios e consórcios. Conceito de serviço público. Caracteres jurídicos. 

Controle da Administração pública. Bens públicos. Classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. Utilização 

dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso, ocupação, aforamento, concessão de domínio pleno. Restrições e 

limitações administrativas. Intervenção no domínio econômico: desapropriação. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. 

Responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade por ação. Responsabilidade por omissão. Responsabilidade 

decorrente de comportamento ilícito. Responsabilidade decorrente de comportamento lícito. Reparação do dano. DIREITO CIVIL: Lei de 

introdução às normas do direito brasileiro. Pessoas naturais: personalidade e capacidade. Pessoas jurídicas: conceito, associações e 

fundações. Bens: conceito, classificação em bens móveis, imóveis, fungíveis e consumíveis, divisíveis, singulares e coletivos. Negócio 

jurídico: espécies, manifestação da vontade, vícios da vontade, defeitos e invalidade. Teoria da imprevisão. Ato jurídico: fato e ato 

jurídico; modalidades e formas do ato jurídico. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos ilícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição e 

decadência. Obrigações: conceito; obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; 

cláusula penal. Extinção das obrigações: pagamento - objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, 

transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Posse e propriedade. Contratos em geral: disposições gerais; 

espécies; empréstimo; comodato; mútuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. Contratos que geram a 

transferência de propriedade de bens e direitos. Contratos que geram a transferência da posse de bens. Inadimplemento contratual. 

Consequências do inadimplemento. Assunção de dívida. Responsabilidade civil. Regime de bens entre cônjuges. Garantias reais: 

hipoteca, penhor comum, penhor agrícola, penhor pecuniário, alienação fiduciária em garantia.  DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Novo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Das normas processuais civis. Das normas fundamentais e da aplicação das normas 

processuais: Das normas fundamentais do processo civil; Da aplicação das normas processuais. Da função jurisdicional: da jurisdição e 

da ação; dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional; da competência interna: da competência; disposições gerais; 

da modificação da competência; da incompetência; da cooperação nacional. Dos sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do 

litisconsórcio: da intervenção de terceiros; do juiz e dos auxiliares da justiça; do Ministério Público. Da Advocacia Pública. Da Defensoria 

Pública. Dos atos processuais. Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais: Da forma dos atos processuais; Dos atos em geral;  

Da prática eletrônica de atos processuais; Dos atos das partes; Dos pronunciamentos do juiz; Dos atos do escrivão ou do chefe de 

secretaria; Do tempo e do lugar dos atos processuais;  Dos prazos; Da verificação dos prazos e das penalidades; Da comunicação dos 

atos processuais, Disposições gerais;  Da citação;  Das cartas;  Das intimações. Das nulidades; Da distribuição e do registro do valor da 

causa; Da tutela provisória; da tutela de urgência; da formação, da suspensão e da extinção do processo; do processo de conhecimento 

e do cumprimento de sentença; Do procedimento comum: Da petição inicial, Dos requisitos da petição inicial, Do pedido,  Do 

indeferimento da petição inicial,  Da improcedência liminar do pedido,  Da audiência de conciliação ou de mediação,  Da contestação,  Da 

reconvenção,  Da revelia,  Da não incidência dos efeitos da revelia, Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, Das 

alegações do réu,  Da extinção do processo,  Do julgamento antecipado do mérito,  Do julgamento antecipado parcial do mérito,  Da 

audiência de instrução e julgamento; Das provas ;  Da sentença e da coisa julgada; Dos elementos e dos efeitos da sentença;  Da 

remessa necessária; Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa;  Da coisa julgada;  Da 

liquidação de sentença;  Do cumprimento da sentença; Dos procedimentos especiais; Do processo de execução da execução em geral: 

Disposições gerais;  Das partes; Da competência; Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução; Do título executivo; Da 

exigibilidade da obrigação;  Da responsabilidade patrimonial; Das diversas espécies de execução; Dos embargos à execução da 

suspensão e da extinção do processo de execução; Dos processos nos Tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais da 

ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais; dos recursos:  Disposições gerais; Da apelação; Do 

agravo de instrumento; Do agravo interno; Dos embargos de declaração; Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o 

Superior Tribunal de Justiça; Do recurso ordinário; Do recurso extraordinário e do recurso especial;  Dos embargos de divergência. 

DIREITO TRIBUTÁRIO: Sistema Tributário Nacional. Limitações do poder de tributar. Princípios do direito tributário. Repartição das 

receitas tributárias. Tributo: Conceito, Natureza jurídica, Espécies, Imposto, Taxa, Contribuição de melhoria, Empréstimo compulsório, 
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Contribuições. Competência tributária: Classificação, Exercício da competência tributária, Capacidade tributária ativa, Imunidade 

tributária, Distinção entre imunidade, isenção e não incidência, Imunidades em espécie. Fontes do direito tributário. Vigência, aplicação, 

interpretação e integração da legislação tributária. Obrigação tributária: Definição e natureza jurídica; Obrigação principal e acessória; 

Fato gerador; Sujeito ativo; Sujeito passivo; Solidariedade; Capacidade tributária; Domicílio tributário; Responsabilidade tributária; 

Responsabilidade dos sucessores; Responsabilidade de terceiros; Responsabilidade por infrações. Crédito tributário: Constituição de 

crédito tributário; Lançamento; Modalidades de lançamento; Suspensão do crédito tributário; Extinção do crédito tributário; Exclusão de 

crédito tributário; Garantias e privilégios do crédito tributário. Administração tributária: Fiscalização, Dívida ativa, Certidões negativas. 

Impostos dos municípios: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; Imposto sobre 

serviços de qualquer natureza. Processo administrativo tributário. Lei Federal nº 6.830/1980 (Execução Fiscal). Exceção de pré-

executividade; Ação cautelar fiscal; Ação declaratória da inexistência de relação jurídico-tributária; Ação anulatória de débito fiscal; 

Mandado de segurança; Ação de repetição de indébito; Ação de consignação em pagamento. Crimes contra a ordem tributária.  

 

AEB - ASSISTENTE SOCIAL 

O assistente social e a educação. A política da educação brasileira sob a ótica do serviço social. Os espaços sócio-ocupacionais do serviço 

social no âmbito da política de educação. Perspectivas do serviço social no âmbito da política de educação. A formação profissional do 

Assistente Social na sociedade brasileira. Fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e técnico-operativo do exercício profissional. 

Questão social, políticas sociais e direitos sociais. O Serviço Social com o compromisso da implementação dos princípios previstos em lei. 

Política de Seguridade Social. Construção do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social. Prática profissional do 

assistente social e a ética profissional. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social na América Latina; A formação profissional do Assistente Social na sociedade brasileira.  Fundamentos teórico-

metodológicos, ético-político e técnico-operativo do exercício profissional. Questão social, políticas sociais e direitos sociais.  O Serviço 

Social com o compromisso da implementação dos princípios previstos em lei.  Política de Seguridade Social.  Construção do sistema 

descentralizado e participativo de Assistência Social.  Prática profissional do assistente social e a ética profissional. 

 

AEB – BIBLIOTECÁRIO / BIBLIOTECÁRIO 

Ciência da informação e biblioteconomia: Conceitos, produção do conhecimento. Sistemas e redes de informação. A biblioteca no 

contexto das organizações. Funções gerenciais. Planejamento, organização, avaliação, formação e desenvolvimento de coleções. 

Sistemas documentários.  Organização da informação: organização do conhecimento, bibliotecas tradicionais, bibliotecas digitais e 

sistemas de hipertextos. Controle bibliográfico. Desenvolvimento de coleções. Organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, 

DVDs, entre outros. Cumprimento do regulamento de uso da biblioteca, assegurando organização e funcionamento. Auxílio na 

implementação dos projetos de leitura previstos na proposta pedagógica curricular do estabelecimento de ensino Preservação, 

conservação e restauro do acervo. Auxílio na distribuição e no recolhimento de livros didáticos.  Representação descritiva e temática de 

documentos: conceituação, objetivos, processos, instrumentos e produtos. Automação dos processos de organização. Metadados. 

Ontologias. Taxonomia. Tesauros. Web Semântica. Serviços e produtos de bibliotecas. Serviços de referência: presencial e virtual. 

Marketing da informação. Recuperação e disseminação da informação. Indexação: princípios de indexação, serviços de indexação, a 

prática da indexação, técnica de elaboração de descritores, cabeçalhos de assunto, vocabulário controlado e tesauros, elaboração de 

resumos. Circulação e reprodução de documentos. Gestão da informação e do conhecimento. Qualidade em Serviços de Informação: 

controle, planejamento e gestão de qualidade. Normalização de documentos: conceitos, objetivos, normas brasileiras (NBR 6023, NBR 

10520, NBR 6032 e NBR 6028). Busca e recuperação da Informação: fundamentos, estratégia de busca, busca em textos. Fontes de 

informação gerais e fontes de informação especializada. Usos e usuários da Informação: estudo de usuários, métodos, técnicas, estudos 

de uso e educação de usuários. Classificação: catálogo de assunto, termos principais, relacionados e remissivas. Classificação. 

Catalogação: AACR2.  Serviços e produtos de acesso à informação: redes, sistemas, bancos e bases de dados. Desempenho de demais 

atribuições decorrentes do regimento escolar e que concernem à especificidade de sua função. Ética profissional. 

 

AEB – CONTADOR 

Contabilidade Geral: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis; Patrimônio: 

conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa; Procedimentos Contábeis 
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Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 

6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado. Contabilidade Pública: Fundamentos 

legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; 

Princípios Orçamentários; Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de 

que trata a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e 

classificação legal da despesa – classificação institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extra-orçamentárias; 

Execução Orçamentária: fases da receita – previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, 

licitação, empenho, liquidação e pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida Ativa; Controle Interno e Externo da Administração 

Pública: conceito de controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. Legislação: Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração Pública a modalidade de 

licitação denominada pregão. Acompanhamento e controle da movimentação contábil da administração direta e indireta, elaborando ou 

conferindo e aprovando balancetes, balanços, conciliação bancária e outros. Esclarecimento dos fatos contábeis, visando o cumprimento 

da legislação, a atualização dos dados e a correta informação da aplicação dos recursos públicos. Gerenciamento do orçamento 

aprovado, propondo as alterações para adequá-lo às reais necessidades da Instituição Escolar. Ética profissional. 

 

AEB – FONOAUDIÓLOGO 

Motricidade orofacial: anatomia e fisiologia do sistema estomatognático; avaliação e tratamento dos distúrbios da motricidade orofacial; 

Distúrbios de fala, disartria, anomalias orofaciais, avaliação e tratamento dos distúrbios da deglutição na população pediátrica/Disfagia; 

Neurofisiologia da linguagem: bases neurológicas dos distúrbios de linguagem; avaliação e tratamento dos distúrbios da linguagem oral e 

escrita, Afasia; Voz: anatomia e fisiologia laríngea; avaliação e tratamento das disfonias; Audiologia: desenvolvimento auditivo e perda 

auditiva em crianças; patologias otológicas na infância; Avaliação Audiológica Infantil; Planejamento e desenvolvimento de programas 

fonoaudiólogicos integrados ao plano pedagógico do Atendimento Educacional Especializado, acompanhamento e auxílio na discussão da 

adaptação curricular e nas questões pedagógicas para alunos com deficiência. Estímulo da aprendizagem, linguagem, habilidades 

auditivas e/ou visuais em sala de aula junto à equipe e junto com o professor. Entrevistas individuais, quando necessário, com alunos, 

famílias e outros profissionais que atendem os alunos. Realização de exames de triagem auditiva na escola. Elaboração de estratégias 

para lidar com especificidades dos educandos no processo de construção da leitura e escrita. Desenvolvimento de práticas que favoreçam 

ou interfiram no desenvolvimento e aquisição da oralidade e da linguagem escrita em suas diferentes interfaces – aquisição, processo de 

formação do sujeito leitor/escritor, aprimoramento da construção textual, erros na escrita e trocas grafêmicas – e auxiliem a equipe 

pedagógica no manejo e encaminhamento de alunos que sinalizam dificuldades. Ética profissional. 

 

AEB - INSPETOR ESCOLAR 

Desenvolvimento histórico das políticas públicas e educacionais no Brasil;  A educação na ordem constitucional brasileira. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A estrutura curricular didática e administrativa da Educação Básica; Os Parâmetros curriculares 

nacionais. As políticas de desenvolvimento e financiamento da educação. A formação dos profissionais da educação. A função social da 

escola e o papel do educador. Impasses e perspectivas das políticas públicas atuais em relação à educação e  Planejamento Educacional; 

Teoria e Princípios da Administração Escolar:  Contexto da Administração Escolar da Administração Científica; Principais teorias 

administrativas; Educação na História do Brasil; A Gestão da Educação Básica Formação do pedagogo; Inspeção no contexto atual; 

Estrutura e funcionamento da educação básica e do ensino superior; Organização dos sistemas de ensino. Metodologia da Pesquisa 

Científica.  Ação e Exercício da Inspeção Escolar:  Origem,  Atribuições, Funções e Práticas do inspetor escolar. Documentos para o 

desenvolvimento do seu trabalho. Regulamentação da profissão. Políticas educacionais e a inspeção escolar. Princípios e Métodos da 

Inspeção Escolar: Análise crítica no tempo e no espaço, das políticas e da gestão da educação pública, bem como suas bases legais, 

fundamentos e desafios para a formação cidadã. Estudos reflexivos dos saberes indispensáveis ao exercício da docência, bem como a 

sua prática e aplicabilidade via Projeto Político Pedagógico. Projeto Político Pedagógico na Educação Básica. Avaliação Escolar. Métodos e 

Técnicas no Uso das Novas Tecnologias. O Papel Social e Educacional da Didática. O Planejamento Escolar. A Organização e o 

Desenvolvimento do Processo ensino-aprendizagem: os planos de aula e os programas de aprendizagem. Os objetivos de ensino, os 

conteúdos escolares as estratégias de ensino-aprendizagem. As interações em sala de aula: o papel dos professores e dos alunos 

Fundamentos da Educação: teorias e concepções pedagógicas. A educação e suas relações com os campos socioeconômicos, políticos e 

culturais. Sociologia da Educação; a democratização da escola. A organização da escola. Principais aspectos do comportamento 
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organizacional (conflitos, poder, liderança, comunicação, motivação, técnicas de negociação).  Processos e propriedades estruturais dos 

grupos numa organização formal. Ética Profissional.    

 

AEB – NUTRICIONISTA 

Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, 

saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos. Produção: administração de serviços de alimentação. Planejamento do 

serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos do serviço de nutrição e dietética; sistema de distribuição de refeições; serviços de 

alimentação em instituições educacionais. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção de alimentos e 

refeições. Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico-sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de controle 

(APPCC). Definição dos parâmetros nutricionais: conhecimento da população-alvo e suas deficiências nutricionais, comportamento, 

peculiaridades hábitos alimentares, nível socioeconômico e outros. Planejamento de cardápios Programação de quantidades de produtos 

a serem adquiridos. Garantia do cumprimento dos cardápios, do preparo correto da merenda e da manutenção da segurança higiênica e 

sanitária. Ética profissional. 

 

AEB – PSICÓLOGO 

Desenvolvimento da Psicologia Escolar no Brasil: origens, atualidades e perspectivas. Psicólogo escolar: função preventiva da atuação do 

psicólogo escolar; competências e habilidades para o trabalho na escola e na comunidade, numa perspectiva intra e interdisciplinar. 

Políticas públicas em educação e a Psicologia Escolar – o foco no processo de ensinar e aprender baseia‐se nos princípios do 

desenvolvimento humano e da estimulação de potencialidades e enfatiza a valorização pessoal e a cidadania. Aprendizagem da leitura e 

escrita ‐ o aprendiz como sujeito de seu processo de aprendizagem. Aspectos relacionados ao professor, ao aluno e às práticas 

pedagógicas. O cotidiano da sala de aula e o universo afetivo e sociocultural da criança. Motivação da aprendizagem – conhecimento e 

implementação de sistemas motivacionais adequados que incluam a participação direta do professor/aluno e demais integrantes do 

sistema educacional. Estratégias de aprendizagem – conhecimento sobre o conceito e o desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem com alunos/ professores/ família, de modo a favorecer o processo de aprendizagem. Necessidades especiais na 

aprendizagem ‐ caracterização e orientação da pessoa com deficiência; alternativas de intervenção diagnóstica: jogos e dinâmicas 

grupais. Orientação profissional e vocacional – aplicação de testes de sondagem de aptidões e outros meios. Pesquisa e intervenção 

psicoeducacional ‐ planejamento e execução de pesquisas relacionadas à compreensão do processo ensino‐aprendizagem e 

conhecimento das características psicossociais da clientela (professor, aluno, diretor e técnicos). Construção de projetos pedagógicos da 

escola ‐ planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais. Avaliação educacional – análise dos planos e práticas educacionais, 

com a sugestão de implementação de metodologias de ensino. Prevenção e a reabilitação de problemas psicoeducacionais . 

Administração e organização escolar‐ consultoria escolar; diagnóstico institucional; planejamento, execução e avaliação de projetos de 

capacitação para professores, administradores e equipe técnica. Interação Escola/Família/Comunidade ‐ supervisão, orientação e 

execução de trabalhos na área da psicologia educacional; atuação preventiva quanto às questões de sexualidade, violência e a 

problemática das drogas. Sucesso e Fracasso Escolares. Formação de Professores – o psicólogo escolar como mediador de aprendizagens 

necessárias ao professor. Aspectos Afetivos, Cognitivos e Sociais Envolvidos no Processo de Ensino‐Aprendizagem – construção do 

conhecimento mediado por afetos e significações sociais. Ética Profissional. 

 

AEB - TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Atividades e Recursos Terapêuticos. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Neurologia. Ortopedia. Patologia de Órgãos e sistemas. Saúde 

Pública. Administração em Terapia Ocupacional. Psicomotrocidade. Terapia ocupacional aplicada a problemas sociais, a saúde mental, a 

Patologias diversas. Possibilidades de intervenção junto à educação infantil voltada para a prevenção primária e promoção do 

desenvolvimento infantil em consonância com os preceitos da educação inclusiva. Promoção do desenvolvimento e da estrutura da 

educação básica. Atuação do terapeuta ocupacional no contexto da educação básica. Garantia de condições de desenvolvimento pleno de 

todos os alunos, independente da presença de alunos com deficiências mais severas, considerando que o novo caminho deve fazer parte 

do processo de formação inicial em terapia ocupacional. A transversalidade da educação inclusiva. Implementação de medidas 

preventivas em educação especial, tornando-se fundamental o conhecimento e a identificação dos fatores de risco e proteção ao 

desenvolvimento, promoção do desenvolvimento infantil dentro do sistema educacional, seja pela atuação direta com a criança, seja por 

meio de capacitação dos educadores. Ética profissional. 
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AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Teoria da Comunicação: conceitos, paradigmas, principais teorias e as novas tendências da pesquisa sobre os mass media. Massificação 

versus segmentação dos públicos. Interatividade na comunicação. Novas tecnologias e a globalização da informação. Ética na 

Comunicação: papel social do comunicador. Legislação em Comunicação Social: Códigos de Ética e Regulamentações profissionais, 

Constituição da República (Título VIII, capítulo V e suas alterações). Planejamento editorial: ilustrações, cores, técnicas de impressão, 

diagramação. Relações Públicas: comunicação institucional ou empresarial, conceitos, instrumentos, assessorias de imprensa, 

planejamento de Relações Públicas para comunicação empresarial, comunicação estratégica, comunicação interna; criar, apresentar, 

implantar, gerar, propor, coordenar, executar e desenvolver políticas e estratégias que atendam às necessidades de relacionamento da 

organização com seus públicos; implantar, coordenar, desenvolver e dirigir ações em órgãos públicos que tenham por objeto a 

comunicação pública ou cívica; acompanhar assuntos de interesse público afetos à organização; definir conceitos e sugerir políticas de 

Comunicação. Jornalismo: conhecimentos básicos de mídias e suas características; conhecimentos em produção, redação e edição em 

jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo e jornalismo online. Atividade publicitária: a agência de propaganda; noções de 

marketing e comunicação; produto; planejamento; criação; pesquisa de mercado; produção de peças publicitárias, mídia, terminologias 

da propaganda; conceitos; prática da publicidade; noções sobre normas da publicidade governamental; normas da propaganda e noções 

de editoração eletrônica; o papel das atividades mercadológicas nas organizações, planejamento estratégico com orientação para o 

mercado. Marketing: Conceitos básicos; pesquisa de mercado e o sistema de informações, análise do ambiente empresarial; análise do 

comportamento de compradores e consumidores, endomarketing; análise de setores concorrentes; identificação de segmentos de 

mercado; diferenciação e posicionamento de oferta; o papel dos intermediários no sistema de distribuição; vantagens e desvantagens 

dos sistemas de distribuição diretos; administração de canais; o conceito de serviço em marketing e em logística de distribuição; o 

conceito de marketing de relacionamento e o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Eventos: conceber, criar, planejar, implantar e 

avaliar eventos e encontros institucionais que tenham caráter informativo para construir e manter imagem organizacional ou os 

interesses sociais e cívicos de acordo com as necessidades específicas da organização. 

 

ARQUITETO URBANISTA 

Percepção do ambiente e da paisagem natural e edificada; visão crítica do espaço arquitetônico; concepção do espaço e do objeto 

arquitetônico; planejamento habitacional; visão crítica dos processos evolutivos urbanos; planejamento urbano e meio ambiente; 

planejamento de cidades: planos, programas e projetos; planejamento de áreas verdes; memória e patrimônio cultural, ambiental e 

arquitetônico: planejamento, preservação e conservação de edificações, conjuntos urbanos, sítios naturais e da paisagem; política 

urbana: plano diretor; uso e ocupação do solo urbano; legislação urbanística básica – perímetro urbano; parcelamento do solo; código 

de obras e de posturas; legislação urbana federal, estadual e municipal; noções de infraestrutura urbana e viária; noções de 

representação gráfica; noções de técnicas e estruturas construtivas; noções de topografia; noções de conforto ambiental nas edificações; 

noções de paisagismo. Ética profissional. 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Conceito de Internet e Intranet. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e 

sonoro e outros. Windows 2000/Me/XP, Word 2000/XP/2003, Excel 2000/XP/2003. Principais navegadores para Internet. Correio 

eletrônico. Procedimento para a realização de cópia de segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Redação 

Oficial. Conceito de Contabilidade Pública/Regimes Contábeis, conceito, princípios, regime de caixa e regime de competência. Orçamento 

Público, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. Princípios Orçamentários (programação, unidade, 

universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e equilíbrio) / Despesa Pública, conceito, classificação (despesa orçamentária e despesa 

extra-orçamentária). Licitação (objetivo básico e modalidade de licitação), das dispensas e inexigibilidades de licitação. Empenho: 

ordinário ou normal, por estimativa e global; liquidação e pagamento. Ética profissional. 

 

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Noções de Primeiros Socorros. Relações Interpessoais. Administração de Conflitos. Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996 e suas modificações. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Noções sobre o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil. Noções sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Noções sobre 

o SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo. A concepção de Protagonismo Juvenil. Doenças sexualmente 

transmissíveis. Prevenção ao uso de drogas ilícitas. Importância dos jogos e brincadeiras na escola. O cuidar e brincar na infância .  

Conceitos básicos de disciplina escolar. Noções de organização escolar (currículo, avaliação, planejamento). Noções de estratégias de 
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trabalhos em equipe interdisciplinar e multidisciplinar; ações afirmativas; educação inclusiva - democratização do acesso e garantia da 

permanência escolar. 

 

ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ATB) 

Redação técnica e tipos de documentos administrativos na escola. Escrituração em arquivos escolar. Matrícula: Modalidade e 

procedimentos: inicial, renovada e por transferência. Histórico Escolar. Ficha de Avaliação. Certificados, diplomas e registros. Ata. Noções 

básicas de informática: Editor de textos Microsoft Word; criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir 

e formatar gráficos e figuras; Interação entre aplicativos; Planilha eletrônica Microsoft Excel; criar, editar, formatar e imprimir planilhas; 

utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar dados. Noções de Classificação. CDU, CDD, 

Tabela de Cutter. Identificação e representação. Formação de acervo. Tipos de materiais. Impresso, eletrônico e audiovisual. Definição. 

Tipos de bibliotecas. Pública, Universitária, Escolar e Especializada. Definições. Estrutura de apresentação de documento. Capa, 

contracapa, folha de rosto, falsa folha de rosto, lombada, índice, sumário, orelha e resumo. Definição. Fontes de informação. Dicionário, 

Enciclopédia, Guias, Anais, Relatório Técnico-Científicos e Monografias. Definição. Conceitos de Livro, Biblioteca e Unidade de 

Informação. Ética profissional.  

 

AUDITOR 

Noções de Auditoria: Conceito e definição de auditoria; normas de auditoria; auditoria interna e externa; programas de auditoria e 

relatórios de auditora. Noções de Contabilidade Pública: Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, 

princípios; Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Ciclo 

Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o plano de 

contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores; Classificações 

Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa – classificação institucional, funcional-programática e 

econômica; Receita e Despesa extraorçamentárias; Execução Orçamentária: fases da receita – previsão, lançamento, arrecadação e 

recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida 

Ativa. Noções de Direito Tributário: Código Tributário Nacional: Disposições Gerais; Competência tributária; Impostos; Taxas; 

Contribuição de melhoria; Legislação Tributária; Obrigação tributária; Crédito tributário; Administração tributária. Noções de Direito 

Administrativo: Administração Pública. Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços públicos e Administração 

Indireta/Entidades Paraestatais. Domínio Público (Bens públicos). Responsabilidade Civil da Administração. Intervenção do Estado na 

propriedade e no domínio econômico. Controle da Administração Pública. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo e 

Sindicância. Tomada de Contas Especial. Ética profissional  

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ASB) 

Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Qualidade no 

atendimento, importância nos serviços, comunicação telefônica, autoridade e responsabilidade, atividades estas a serem desenvolvidas 

em qualquer turno de trabalho. Ética profissional. 

 

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS 

Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Noções básicas sobre 

auxílio nos trabalhos ligados à área de capina, construção civil, pintura e outras correlatas às atribuições do cargo. Ética profissional. 

 

BIÓLOGO 

Legislação Profissional. Ecologia ambiental: noções de ecologia, envolvendo os conceitos de ecossistema, cadeia e teia alimentar, relação 

entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição ambiental. Efeitos biológicos da poluição. Laboratório: equipamentos, materiais, 

reagentes, meios de cultura e soluções. Organização e controle de estoques de reagentes e equipamentos de laboratório de ensino de 

Biologia. Normas de assepsia. Amostragem. Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e atestados e registros 

legais. Métodos e Técnicas da Pesquisa Biológica. Biossegurança em laboratório. Biologia Celular e Molecular. Conceitos básicos de 

imunologia. Estrutura, função e produção de anticorpos. Testes sorológicos. Sistemas de grupos sanguíneos. Parasitologia e 

Microbiologia. Estrutura bacteriana, cultura e isolamento. Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus, bactérias e 

protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e Embriologia. Genética Geral. Bioquímica básica. Evolução. Ecologia Geral. 

Manejo de fauna. Zoologia dos Invertebrados e dos Cordados. Técnicas de coleta e de preparo de material zoológico. Botânica Geral. 
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Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biotecnologia vegetal, animal, microbiana. Monitoramento ambiental. Avaliação de impactos 

ambientais. Valoração de danos ambientais. Legislação ambiental. Conservação de recursos naturais. Controle biológico de pragas e 

doenças. Ética profissional. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município. 

 

CONTADOR 

Contabilidade Geral: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis; Patrimônio: 

conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa; Procedimentos Contábeis 

Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 

6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado. Contabilidade Pública: Fundamentos 

legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; 

Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 

4.320/64 e suas alterações posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa – 

classificação institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extra-orçamentárias; Execução Orçamentária: fases 

da receita – previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, liquidação e 

pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida Ativa; Controle Interno e Externo da Administração Pública: conceito de 

controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. Legislação: Lei Complementar Federal nº 

101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores – Lei de 

Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Ética 

profissional. 

 

ENFERMEIRO / ENFERMEIRO PLANTONISTA 

Ética, deontologia, bioética e legislação em Enfermagem. Noções de saúde coletiva e epidemiologia. Nutrição e dietética em saúde. 

Semiologia e semiotécnica em enfermagem. Sistematização da assistência em Enfermagem. Processo do cuidar em Enfermagem. Clínica 

em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do cuidar em Enfermagem Cirúrgica em 

todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças 

Transmissíveis. Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências. Processo do cuidar em Enfermagem em Saúde Mental 

e Psiquiatria. Administração e Gerenciamento em Saúde. Saúde da Família e atendimento domiciliar. Biossegurança nas ações de 

Enfermagem. Enfermagem em centro de material e esterilização. Programa Nacional de Imunização. 

 

ENGENHEIRO 

Estruturas (reconhecimento e identificação): noções em estruturas, sistemas de carregamento, muros de arrimo, dimensionamento de 

lajes, vigas, pilares. Saneamento e meio ambiente: redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, sistema 

de abastecimento de água, sistema de limpeza urbana (acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio 

ambiente. Drenagem urbana. Arquitetura e urbanismo: gerenciamento e inspeção técnica de obras de artes municipais. Sistemas de 

proteção de taludes (plantio de vegetação, drenagem e ângulo de talude). Geologia e geotécnica para engenheiro (sondagens, 

classificação de materiais na escavação, proteção contra deslizamento de camadas). Materiais de construção. Técnicas de construção: 

fundações (superficiais e profundas), alvenaria, estruturas, escoramentos etc. Fases de uma construção: orçamento, planilhas, 

fluxogramas, controles. Organização de canteiro de obras. Solos: características, plasticidade, consistência, etc. Ética profissional. 

 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

Estatística básica aplicada ao Manejo Florestal, a Ecologia e a Silvicultura. Procedimentos básicos de amostragem (Amostragem Casual 

Simples, Amostragem Casual Estratificada e Amostragem Sistemática). Métodos de amostragem (formas e tipos de parcelas utilizados no 

inventário florestal). Procedimentos para amostrar populações florestais a partir de medidas somente do diâmetro. Análise econômica de 

projetos florestais. Economia florestal. Biometria florestal. Crescimento e produção de florestas equiâneas. Classificação da capacidade 

produtiva. Estudo da forma das árvores e sortimento de madeira. Fundamentos básicos em sensoriamento remoto. Processamento de 

imagens digitais. Fundamentos de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Tipos e modelos de dados em um SIG. Relações entre 

objetos dentro de um SIG. Estrutura de florestas tropicais. Dinâmica de florestas tropicais. Conservação de ecossistemas. Classificação 
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da vegetação brasileira. Fitos sociologia. Florestas de produção (eucalipto e pinus). Florestas de proteção. Produção e tecnologia de 

sementes florestais. Produção de mudas florestais. Ética Profissional. 

 

ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (EEB) 

LDB - Lei 9394/96 face às necessidades históricas da educação brasileira e suas alterações. A construção do Projeto Político Pedagógico 

da escola. As diretrizes curriculares para a educação básica: CBC - Ciclo da Alfabetização e Ciclo Complementar. Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil . Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Princípios da gestão escolar 

democrática. Ação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico na escola. Fundamento da Estrutura das organizações. 

Fundamentos da Educação: teorias e concepções pedagógicas. A educação e suas relações com os campos socioeconômicos, políticos e 

culturais. Sociologia da Educação; a democratização da escola. Elementos da prática pedagógica. A organização da escola. Os elementos 

da cultura escolar: saberes escolares, método didático, avaliação escolar e fundamentos sobre relações coletivas para o trabalho 

docente. Didática e o processo de ensino e aprendizagem; projeto político pedagógico: concepção, princípios e eixos norteadores; 

planejamento escolar: concepção, importância, dimensões e níveis; planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos 

educacionais, seleção e organização de conteúdos, métodos e técnicas; currículo e construção do conhecimento: a organização do tempo 

e do espaço escolar; tendências pedagógicas; projetos de trabalho e interdisciplinaridade.   Processo de ensino aprendizagem: relação 

professor/aluno; bases psicológicas da aprendizagem; teorias de aprendizagem; condições para aprendizagem; o computador como 

recurso de aprendizagem. Principais aspectos do comportamento organizacional (conflitos, poder, liderança, comunicação, motivação, 

técnicas de negociação).  Processos e propriedades estruturais dos grupos numa organização formal. Planejamento, acompanhamento, 

avaliação de treinamentos e demais processos educacionais. Teoria da aprendizagem e andragogia. Práticas de Coordenação Pedagógica.  

A Supervisão Escolar: origem, evolução, objetivos e atribuições. Métodos e Técnicas da Supervisão. Alfabetização e letramento, uma 

proposta em construção.  A ação do Supervisor no cotidiano da escola.   Planejamento e Avaliação Educacional.  Gerenciamento de 

Projetos Práticas de Liderança e Gestão de Equipes. Práticas Pedagógicas de Supervisão Escolar. A Orientação Escolar: origem, evolução, 

objetivos e atribuições. Métodos e Técnicas da Orientação . Orientação Vocacional na Escola. A ação do Orientador no cotidiano da escola 

e seu contexto de implantação; Orientação pedagógica: as relações de afetividade estabelecidas no cotidiano escolar; Saberes e fazeres 

da prática orientadora: essencialmente educacional e naturalmente pedagógica; Perspectiva da orientação educacional e pedagógica; A 

prática dos orientadores na atualidade. Reflexões sobre o conhecimento. O valor do estudo.  Métodos e Técnicas de Gestão de Projetos.  

Problemas de Aprendizagem e Fracasso Escolar.  Métodos e Técnicas de Trabalho com Famílias. Métodos e Técnicas de Pesquisa.   

Metodologia do Trabalho Científico. Ética Profissional.    

 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

Controle de qualidade - princípios, controle interno e externo, soros controle, curva e fator de calibração, padrões, fotocolorimetria e 

espectrofotometria. Controle de variáveis préanalíticas, analíticas e pós-analíticas. Bioquímica: Dosagens bioquímicas no sangue, 

métodos automatizados. Células e receptores celulares; Química e Bioquímica dos ácidos nucléicos, proteínas, enzimas, carboidratos, 

lipídeos. Biologia Molecular, Enzimas de restrição; Marcadores tumorais. Monitoramento de Drogas Terapêuticas. Eletroforese de 

proteínas, lipoproteínas e hemoglobina. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas. Parasitologia: Métodos de concentração 

para exame parasitológico de fezes: Faust, Hoffman, Baerman, Ritchie, Stoll, Graham; Identificação de protozoários intestinais, ovos, 

larvas e formas adultas de helmintos, colheita e métodos de coloração para o exame parasitológico e gota espessa. Identificação de 

plasmódios e filárias no sangue, profilaxia das doenças parasitárias e ciclo evolutivo dos protozoários e helmintos. Imunologia: Princípios 

de Imunologia, Imunidade inata e adquirida, Imunidade celular e humoral. Sistema HLA, sistema complemento, reações antígeno-

anticorpo, reações sorológicas para sífilis, provas sorológicas para doenças reumáticas, provas de aglutinação nas doenças infecciosas, 

imunoglobulinas, reações de imunofluorescência. Reação para HIV (teste rápido e Elisa). Uroanálise: Colheita, conservantes, exame 

qualitativo, caracteres gerais, propriedades físicas, exame Químico. Elementos anormais e sedimentoscopia, sedimento organizado, 

cálculos renais. Microbiologia: Esterilização - métodos físicos, e químicos, princípios e tipos. Coleta de amostras para exames, métodos 

de coloração, Meios de cultura, condições gerais de preparo, armazenamento. Provas de controle de qualidade. Isolamento e 

identificação de bactérias e fungos de interesse médico. Determinação de sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos. Hematologia: 

Colheita, anticoagulantes, contagem de leucócitos e plaquetas. Automação em hematologia. Determinação de hemoglobina, de 

hematócrito e dos índices hematimétricos. Métodos de coloração, contagem de reticulócitos. Interpretação do hemograma, leucograma e 

alterações dos leucócitos, alterações das hemácias e das plaquetas. Coagulograma completo, princípio dos testes e suas aplicações 

diagnósticas. Biossegurança no Laboratório: Práticas de biossegurança, barreiras primárias e equipamentos protetores, seleção e 
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aquisição de materiais e reagentes. Descontaminação, esterilização, desinfecção e anti-sepsia, tratamento do lixo, descarte. Prevenção 

dos acidentes de laboratório, normas e condutas de emergência nos acidentes de laboratório. 

 

FISCAL MUNICIPAL 

Noções de ética e cidadania; Ética Profissional; Redação Oficial e Expediente Administrativos: Ofícios, Comunicações Internas, Cartas, 

Requerimentos; Expedição e distribuição de correspondência; Noções básicas de relações humanas; Noções básicas de atendimento ao 

público; Funções do fiscal; Autos de infração, notificações; Multas; Diligências; Contribuintes; Dívida ativa; Normas Gerais do Direito 

Tributário; Impostos municipais; Competência tributária; Sistema Tributário Nacional; dos impostos da União; impostos dos Estados; 

repartição das receitas tributárias; Tributos; Categorias especiais da técnica de tributação; incidência; não incidência; isenção; 

imunidade; Crédito tributário; Tributação – Simples Nacional (regras gerais): a cobrança do ISS de empresa optante pelo SIMPLES 

NACIONAL; Código Tributário Municipal de Sabará – Lei Complementar n.º 001, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 

Complementar n.º 007, de 28 de dezembro de 2005; Código de Postura do Município de Sabará - Lei Municipal nº. 738, de 18 de 

dezembro de 1997, e alterações posteriores.  

 

HISTORIADOR 

Aspectos metodológicos do ensino da história. A história como conhecimento humano. Formação do espaço social brasileiro a 

apropriação da terra, a apropriação da América pelos Europeus, formação da sociedade brasileira, a organização administrativa, a 

organização econômica e as formas de trabalho, a sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das 

ideologias literais na história do Brasil e movimentos político-sociais no Final do Século XVIII, transformações ocorridas na Europa no 

início do Séc. XIX e a vinda da Corte portuguesa para o Brasil. Formação do espaço social brasileiro independente: a colonização da 

América - sistemas coloniais e mercantilismo, movimentos da independência, a organização do Estado Brasileiro, movimentos populares 

e agitações político-sociais nas províncias, mudanças no panorama mundial e transformações socioeconômicas no Brasil. O Brasil no 

século XX, a Segunda república e a crise mundial, uma experiência democrática no Brasil, Deposição de Vargas e a era JK, o golpe de 

1964 e a abertura democrática. O Estado nacional brasileiro na América Latina. O Estado brasileiro atual, os Estados Nacionais na 

América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas. A 

modernização dos Estados Republicanos na América Latina - Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai e Chile, a crise dos Estados 

republicanos na América Latina e suas manifestações. As novas relações econômicas e políticas - a Globalização e o Mercosul, as 

manifestações culturais na América Latina - ontem e hoje. A construção do Brasil contemporâneo na ordem internacional: transição do 

Feudalismo para o Capitalismo, potências europeias e a disputa pelas regiões produtoras de matéria prima, consolidação do Capitalismo 

monopolista nos EUA e a crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as grandes potências e a Consolidação do Capitalismo 

monopolista no Brasil, governos militares na América e o processo de redemocratização desenvolvimento brasileiro na atualidades o 

Brasil no contexto do mundo atual. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Ética profissional. 

 

MECÂNICO 

Funcionamento de um automóvel; principais partes de um automóvel - Motor e carburadores, injeção eletrônica. Motor diesel - Ignição, 

resfriamento e lubrificação - Embreagem, caixa de mudanças e diferencial - Freios, rodas e pneus - Instalação elétrica básica, luzes e 

gerador - Suspensão e direção; Localização de avarias e manutenção (Os reparos e regulagens necessárias): - Motor - Carburador - 

Sistema de resfriamento - Ignição - Sistema de arrefecimento - Lubrificação - Transmissão - Freios - Rodas e pneus - Suspensão - 

Direção - Verificações periódicas; Ética profissional. 

 

MECÂNICO MÁQUINAS PESADAS 

Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções básicas de mecânica de veículos e máquinas 

pesadas. Funcionamento dos principais componentes de um motor à combustão. Montagem e desmontagem das principais peças que 

compõem um motor à combustão. Parte elétrica de veículos pesados. Sistema de suspensão e frenagem de veículos pesados. 

Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Funcionamento de um automóvel; principais partes de 

um automóvel - Motor e carburadores, injeção eletrônica. Motor diesel - Ignição, resfriamento e lubrificação - Embreagem, caixa de 

mudanças e diferencial - Freios, rodas e pneus - Instalação elétrica básica, luzes e gerador - Suspensão e direção; Localização de avarias 

e manutenção (Os reparos e regulagens necessárias) - Motor - Carburador - Sistema de resfriamento - Ignição - Sistema de 

arrefecimento - Lubrificação - Transmissão - Freios - Rodas e pneus - Suspensão - Direção - Verificações periódicas; Ética profissional. 
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MÉDICO ANESTESISTA 

Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes. Parasitoses intestinais. Esquistossomose. Cefaleias. Febre de origem 

indeterminada. Diarreias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo e Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. Alcoolismo. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Cardiopatia isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor torácica, dor lombar. 

Ansiedade. Asma brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Leishmaniose. Infecção Urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia. 

Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias. Fisiologia respiratória, 

cardiovascular, renal, hepática, do SNC e endócrino. Drogas anestésicas (anestésicos locais, inalatórios, opiáceos, relaxantes musculares 

e anestésicos não narcóticos endovenosos). Avaliação e medicação pré-anestésica. Anestesia para cirurgia ambulatorial. Anestesia geral 

e regional. Anestesias para cirurgias cardíacas e vasculares e torácicas. Anestesia para neurocirurgia. Anestesia em urologia, em 

pediatria, em ORL e oftalmológica, em obstetrícia, em pacientes geriátricos, em politrauma. Recuperação pós-anestésica. Complicações 

durante a anestesia. Dor crônica. Ética profissional. Noções de Administração Pública, de acordo com a Lei Orgânica Municipal. 

 

MÉDICO ANGIOLOGISTA 

Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes. Parasitoses intestinais. Esquistossomose. Cefaleias. Febre de origem 

indeterminada. Diarreias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo e Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. Alcoolismo. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Cardiopatia isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor torácica, dor lombar. 

Ansiedade. Asma brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Leishmaniose. Infecção Urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia. 

Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias. Oclusão arterial aguda. 

Arteriosclerose obliterante periférica. Trombose venosa profunda. Embolia pulmonar. Patologia linfática. Acessos vasculares para 

hemodiálise. Tromboflebites superficiais. Preenchimento da declaração de óbito. Hipertensão arterial. Antibiocco-terapia. Insuficiência 

venosa superficial e profunda (Diagnóstico/Tratamento/Complicações). Radiologia vascular diagnóstico e intervencionista. Diabetes 

Mellitus e suas complicações vasculares. Trauma Vascular. Ultrassonografia Vascular. Arteriopatias Inflamatórias Primárias e 

Secundárias. Doenças Arterosclerótica e suas complicações. Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Doenças de notificação compulsória. Ética profissional. Noções de Administração Pública, de acordo com a Lei Orgânica Municipal. 

 

MÉDICO AUDITOR 

Legislação em saúde com ênfase na regulação dos Planos e Seguros de Saúde e do Sistema Único de Saúde. Papel da Agência Nacional 

de Saúde. Aspectos de interesse da auditoria médica na legislação brasileira: Constituição Federal, Códigos Civil e Penal, Código de 

Direitos do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente. Interface entre o Código de Ética Médica e a auditoria médica. 

Resoluções do Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais de Medicina sobre auditoria médica. Noções sobre ética médica e bioética. 

Princípios fundamentais da bioética. Noções sobre gerenciamento humano, gestão de custos e auditoria contábil. Noções sobre medicina 

baseada em evidências e sua aplicação como referencial para as práticas médicas. Auditoria de avaliação: composição da conta 

médico/hospitalar; análise da cobrança de materiais, de medicamentos e de procedimentos de alta complexidade; análise de novos 

serviços de assistência como atendimento pré-hospitalar, internação domiciliar (home care) e hospital dia. Auditoria de avaliação em 

especialidades, áreas de atuação e procedimentos de alta complexidade. Protocolos clínicos e Guide Lines a partir de evidências 

científicas e dos consensos das sociedades científicas de especialidades. Auditoria Médica no SUS e órgãos governamentais; Sistema 

Nacional de Auditoria. Auditoria Médica no Sistema de Saúde Suplementar: planos e seguros de saúde; cooperativas médicas e sistema 

de autogestão. Pesquisa em auditoria médica; noções de estatística, epidemiologia e informática aplicadas à auditoria médica. Principais 

modelos de assistência à saúde no Brasil. Ética Profissional.  

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Anatomia do Sistema Cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos propedêuticos de diagnóstico. Febre reumática. 

Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Arritmias cardíacas. Insuficiência coronariana. Miocardiopatias. Endocardites. Cardiopatias 

congênitas. Dislipidemia. Doenças valvulares. Doenças da aorta. Doenças do pericárdio. Ética profissional. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL / MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL 

Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre de origem 

indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças 

sexualmente transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor lombar; 
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Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais; 

Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Ética 

profissional. 

 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 

Indicadores de Saúde gerais específicos. Situação da Saúde no Brasil. Preenchimento da Declaração do óbito. Doenças de notificação 

compulsória. Sistemas Locais de Saúde. Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares. Políticas de saúde no Brasil, Sistema Único 

de Saúde (SUS) e municipalização. Indicadores de saúde gerais e específicos. Situação da saúde no Brasil: Evolução histórica da 

organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde: conceitos, princípios, diretrizes e articulação com 

serviços de saúde. Fundamentação legal e as normas pertinentes ao SUS. Participação popular e controle social. Conselhos de Saúde. O 

paradigma da promoção da saúde. Anatomia e fisiologia da pele; Semiologia cutânea; erupções eczematoses; erupções 

eritematoescamosas; erupções eritemato-pupúricas; erupções paplo-pruriginosas, erupções vésico-bolhosas, erupções por drogas e 

toxinas; acne: erupções acneiformes; afecções ulcerosas; onicoses; Lúpus eritematoso, dermatomiosite, esclerodermias e doenças do 

tecido conectivo; piodemites; DST: hanseníase; micoses superficiais e profundas; Leishmaniose tegumentar americana; dermatoviroses; 

tumores benignos e malignos da pele. Ética Profissional. 

 

 MÉDICO DO TRABALHO 

Saúde Ambiental; Conceituações de Medicina do Trabalho; Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador; Relações com a Saúde Pública e 

outros Campos de Atividade Humana; A Saúde do Trabalhador no Âmbito das Instituições Públicas; Nas Organizações dos Trabalhadores 

e Empresas; O Processo Saúde-Doença em Saúde do Trabalhador; A Multicausalidade na Saúde Ocupacional; Normas Regulamentadoras 

e Convenções Internacionais; Conceito e Objetivo da Segurança do Trabalho; Conceito de Acidente de Trabalho; Fatores de Acidentes e 

suas Causas; Responsabilidades por Segurança do Trabalho; Vigilância Epidemiológica e Sanitária; Legislação do Trabalho; Consolidação 

das Leis do Trabalho: Higiene e Segurança do Trabalho; Legislação sobre Insalubridade, Periculosidade e Penosidade; Legislação sobre 

Aposentadoria Especial; Legislação Sanitária Estadual ou Municipal; Portarias Vigentes Referentes à Higiene, Segurança e Medicina do 

Trabalho; Convenções Internacionais; Regulamentação das Leis da Previdência Social; Legislação sobre Acidentes do Trabalho; Seguro 

de Acidente do Trabalho; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Lista Nacional das Doenças Relacionadas ao Trabalho; 

Programas e Ações de Saúde; Bases Legais para as Ações em Saúde do Trabalhador; Atenção à Saúde dos Trabalhadores; Ações de 

Saúde do Trabalhador na Rede Pública de Serviços de Saúde; papel dos Profissionais de Saúde na Atenção à Saúde do Trabalhador; 

Organização de Programas de Prevenção de Doenças Epidemiologicamente Relevantes; Reabilitação Profissional; Nutrição e Trabalho; 

Sistematização de Planejamento (PCMSO); Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Higiene e Toxicologia Ocupacional; 

Introdução e Conceituação: de Higiene do Trabalho Mecanismos De Proteção Do Organismo Ergonomia; Doenças do Trabalho e Perícias 

Médicas; Saúde Mental; Concepção do Processo Saúde-Doença e o Trabalho; O Estresse e o Trabalho; Psicopatologias - Depressão, 

Transtorno Bipolar, Fobias, Síndrome do Pânico, Psicoses; Programas para Prevenção em Saúde Mental; Relações entre Saúde Ambiental 

e Ocupacional; Doenças Relacionadas ao Trabalho; Perícias Médicas; Histórico do Processo de Perícia; Classificação da Perícia por Tipos, 

Modelos e Sistemas; Objetivos e Finalidades da Perícia; Conceitos de Capacidade e Incapacidade Laborativa e Invalidez; O Exame Médico 

Pericial - Laudo Médico, Conclusão da Perícia Médica; Tipos de Conclusões (Exame por Invalidez); O Atestado Médico; Ética Médica e 

Perícia; Ortopedia/Traumatologia; Cardiopatias; Alcoolismo; Psicoses e Neuroses; Epilepsia; Cirurgia em Geral; Neoplasias; 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

Doenças metabólicas. Distúrbio dos carboidratos. Distúrbios do metabolismo lipídico. Doenças do armazenamento lipídico. Erros inatos 

do metabolismo dos aminoácidos. Distúrbios do metabolismo da purina e da pirimidina. Porfiria. Acatalásia. Doença de Wilson. 

Hemonomatose. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia. Distúrbios do metabolismo do magnésio. Distúrbios hereditários do tecido 

conjuntivo. Proteinose lipoídica. Síndrome de Werner. Síndromes associadas ao Hipogonadismo e anormalidades congênitas. Endorfinas 

e Encefalinas. Prostaglandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos.  Hipófise anterior. Hipófise posterior. A pineal. A tireoide. Córtex adrenal. 

Os testículos. Os ovários. Hirsutismo. As glândulas paratireoides. Distúrbios poliglandulares. A medula suprarrenal e o sistema nervoso 

simpático. Síndrome carcinoide. Ética profissional. 

 

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

Esôfago: esofagite de refluxo e hérnia de hiato, tumores; estômago e duodeno: gastrite; úlcera péptica gastroduodenal; hemorragia 

digestiva alta, tumores; intestino delgado: má absorção intestinal, doenças inflamatórias agudas intestinais, doenças inflamatórias 
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crônicas intestinais, patologia vascular dos intestinos, tumores; intestino grosso: diarreia, constipação e fecaloma, doença diverticular 

dos cólons, retocolite ulcerativa inespecífica, doença de CROHN, parasitores intestinais, tumores: fígado: doenças metabólicas, álcool e 

fígado, hepatites por vírus (agudas e crônicas), hipertensão portal, cirrose hepática, ascite, encefalopatia hepática, tumores; vias 

biliares: discinesia biliar, litíase biliar, colangites, tumores; pâncreas: pancreatite aguda, pancreatite crônica, cistos pancreáticos, 

tumores; outras afecções do aparelho digestivo: esquistossomose mansoni, doença de Chagas, peritonites; hormônios gastrointestinais; 

suporte nutricional em gastroenterologia; imunologia do aparelho digestivo; distúrbios funcionais do aparelho digestivo: dispepsia, cólon 

irritável; diagnose em gastroenterologia: endoscopia, biópsia, radiologia do aparelho digestivo; provas funcionais: balanço de gorduras, 

teste de Schiling, teste da d’xilose, testes respiratórios. Ética profissional. 

 

MÉDICO GERIATRA 

Teorias, fisiologia e biologia do envelhecimento; Aspectos psicológicos e sexualmente no idoso; Distúrbios genéticos e envelhecimento; 

Doenças iatrogênicas e dosagem medicamentosa no tratamento do idoso; Doenças do coração e dos vasos sanguíneos: coração senil; 

alterações valvulares; endocardites; insuficiência coronariana, síndromes anginosas e infarto agudo do miocárdio; miocardiopatias; 

pericardite; cor pulmonale; arritmias; hipertensão e hipotensão arterial; arteriopatias e arterites; doenças das veias e dos linfáticos. ; 

Doenças do aparelho respiratório: doenças da laringe, traqueia e brônquios; infecções respiratórias altas e baixas; tuberculose; 

trombembolismo pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica, neoplasias pulmonares; doenças pulmonares ocupacionais. ; Doenças 

do sistema hematopoético: anemias; leucemias; linfomas; policitemia; mielofibrose; citopenias; doenças hemorrágicas e trombóticas; 

mieloma múltiplo. ; Doenças do aparelho digestivo: doenças da cavidade oral, faringe e esôfago; gastrite, doença ulcerosa péptica e 

tumores; diverticulose; síndromes disabsortivas; diarreia e constipação; angina abdominal e isquemia mesentérica; enterocolites; 

síndromes oclusivas; tumores intestinais; patologia anorretal; afecções hepatobiliares; pancreatites e tumores pancreáticos. ; Doenças 

do aparelho urogenital: distúrbios do equilíbrio hidreletrolítico e ácido-básico; insuficiência renal; glomerulonefrites; glomerulopatias no 

diabetes mellitus; amiloidose renal; infecções do trato urinário; tuberculose geniturinária; doença calculosa; tumores renais e de bexiga; 

síndromes estenosantes das vias urinárias; prostatites; adenoma e câncer de próstata; tumores ovarianos, uterinos e da vulva; prolapso 

genital. ; Doenças metabólicas e endócrinas: diabetes mellitus; hipoglicemia; obesidade; síndrome consumptiva; alterações no 

metabolismo do ácido úrico; bócio e hipotireoidismo; hipertireoidismo e tireoidites; tumores tireoidianos, hiper e hipoparatireoidismo; 

insuficiência próteses cirúrgicas antibioticoterapia no idoso, imunização. Doenças osteoarticulares: artro atipias degenerativas artrite 

reumatoide; artrite séptica; osteoporose; metástases e fraturas patológicas; doença de Paget; Doenças do sistema nervoso: acidentes 

vasculares cerebrais; síndrome demencial; hidrocefalia; encefalopatias metabólicas e inflamatórias; tumores cerebrais; síndromes 

medulares; neurossífilis; epilepsias; traumatismo craniano; neurites, polineurites e nevralgias; miopatias. Doenças psiquiátricas: 

depressão; esquizofrenia; síndrome psico-orgânicas; alcoolismo e abstinência. ; Doenças oftalmológicas: catarata; glaucoma; 

degeneração macular senil. ; Doenças otorrinolaringológicas: perturbações auditivas; zumbidos e vertigens; disartrias. ; Doenças 

dermatológicas no idoso: úlceras de decúbito; lesões pigmentares. ; Principais emergências no paciente idoso. Ética profissional. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. Exames complementares em Ginecologia. Malformações 

genitais. Corrimento genital: etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória pélvica 

aguda e tuberculose genital. Dismenorreia primária e secundária. Hemorragia uterina disfuncional. Prolapsos genitais. Incontinência 

urinária de esforço. Métodos contraceptivos e suas complicações. Climatério descompensado. Patologias benignas do colo uterino. 

Miomatose uterina. Endometriose: diagnóstico e tratamento. Câncer do colo uterino e do endométrio. Tumores malignos e benignos dos 

ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdome agudo em Ginecologia. Ética profissional. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 

Anatomia e embriologia. Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorreia. Doenças sexualmente transmissíveis e infecções 

geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças benignas do trato reprodutivo. Cirurgias para patologias benignas e malignas. Incontinência 

urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do útero. Doença inflamatória pélvica. Endocrinologia, ginecologia (amenorreia, 

anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento sexual, puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia 

ginecológica. Endometriose. Câncer de colo uterino. Propedêutica do colo uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. Doença 

trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da mama. Ginecologia infanto-puberal. Assistência pré-natal. Assistência ao 

parto. Hemorragias pós-parto. Síndromes hemorrágicas na gravidez. Amniorrexe prematura. Parto prematuro. Cesariana. Gestação de 

alto risco. Hipertensão na gravidez. Endocrinopatias na gravidez. Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Ultrassom em obstetrícia. 
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Doenças infecciosas na gravidez. Sofrimento fetal. Tocotraumatismos maternos. Passagem transplacentária de drogas. Gravidez na 

adolescência. Infecção urinária na gravidez. Patologia do sistema amniótico. Hiperemese gravídica. Aspectos médico-legais e éticos da 

obstetrícia. Ginecologia e Obstetrícia Baseada em Evidência. Ética profissional. 

 

MÉDICO HEBIATRA 

Abordagem médica do paciente adolescente. Aspectos psicossociais, crescimento e desenvolvimento físico. Distúrbios menstruais. 

Puberdade precoce e tardia. Ginecomastia e mama puberal. Vulvovaginites. DST/AIDS. Anticoncepção e Gravidez na adolescência. Acne. 

Transtornos ortopédicos. Uso e abuso de drogas. Depressão. Suicídio. Acidentes. Distúrbios alimentares. Distúrbios da escolaridade. 

 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos; Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite 

por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. Sinusites. Difteria; Tuberculose. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. Empiema pleural. 

Derrames pleurais; Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses; Actinomicose e Nocardias e infecções fúngicas; Endocardite. Pericardite 

Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus; Leishmaniose cutânea e visceral. Febre tifoide. Dengue; Varicela; Sarampo; 

Rubéola; Escarlatina; Caxumba; Coqueluche; Herpes simples e zoster; Esquistossomose; filariose; paraitoses por helmintos e 

protozoários; Imunizações; Doenças sexualmente transmissíveis; Controle de infecções hospitalares; Síndrome da Imunodeficiência 

adquirida; Cólera. Raiva. Malária; Antibióticos e antivirais. Ética profissional. 

 

MÉDICO MASTOLOGISTA 

Patologias benignas da mama. Lesões não palpáveis da mama. Exames de imagens em mastologia, indicação, interpretação e indicação 

de biópsias. Biologia molecular em câncer de mama. Epidemiologia em câncer de mama. Diagnóstico, estadiamento e tratamento 

cirúrgico do câncer de mama. Tratamento neoadjuvante e adjuvante em câncer de mama, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. 

Seguimento pós‐tratamento do câncer de mama. Aspectos anatomopatológicos em câncer de mama.  Rastreamento em câncer de 

mama. Prevenção primária e secundária do câncer de mama. Sarcomas de mama. Manejo de mulheres de alto risco para câncer de 

mama. Lesões precursoras do câncer de mama. Tipos especiais de câncer de mama. Situações especiais de câncer de mama: gravidez, 

mulher idosa e mulher jovem. Metástases em câncer de mama. Recidivas loco‐regionais do câncer de mama. Ética profissional.  

 

MÉDICO NEFROLOGISTA 

Abordagem ao paciente com doença renal. Estrutura e função dos rins. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico. Volemia e eletrólitos. 

Abordagem aos distúrbios hidroeletrolíticos. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia. Distúrbios do metabolismo do magnésio. 

Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Tratamento do paciente com insuficiência crônica renal terminal. Doenças 

glomerulares. Doenças tubulointersticiais e nefropatias tóxicas.  Uropatia obstrutiva. Cálculos renais (nefrolitíase). Uretrites e cistite. 

Prostatite. Pielonefrite. Abscessos intra-renais e perinefrético. Distúrbios tubulares renais específicos. Diabete melito e as alterações 

renais associadas. Distúrbios vasculares renais. Nefropatias crônicas hereditárias: doenças da membrana basal glomerular. Doenças 

císticas do rim. Tuberculose renal. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e o rim. Anomalias do trato urinário. Hiperplasia prostática 

benigna. Doença cardiovascular hipertensiva. Osteodistrofia renal. Tumores dos rins. Tumores da bexiga. Tumores dos ureteres. 

Tumores da pelve renal. Câncer da próstata. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Dislipidemia. 

Avaliação imaginológica dos rins: urografia excretora, ultra-sonografia, cintilografia, tomografia computadorizada. Transplante renal. 

Princípios da diálise peritoneal. Diálise peritoneal ambulatorial contínua. Princípios da hemodiálise. Princípios da antibioticoterapia. 

Corticoterapia. Transplante renal. Ética profissional. 

 

MÉDICO NEONATOLOGISTA 

Aspectos epidemiológicos e mortalidade perinatal; Diagnóstico da maturidade fetal e do recém-nascido, características do RN a termo, 

pré‐termo e pós‐termo: características do RN adequado, pequeno e grande para a idade gestacional; Conceito de risco e identificação do 

grupo de risco no período neonatal; Principais necessidades de atendimento do RN de risco no berçário e na rede básica; Reanimação do 

RN na sala de parto; Diagnóstico das condições do RN, anoxia neonatal; Exame físico do RN, Cuidados devidos ao RN termo e 

pré‐termo; RN de baixo peso; Conceitos e características; RN filho de mãe diabética; Infecções congênitas; Infecções adquiridas: do 

trato urinário, do trato respiratório, artrite e osteomielite, meningite e septicemia; Distúrbios metabólicos, hidroeletrolíticos e do 

equilíbrio do ácido‐básico; Hiperbilirrubinemias: abordagem de diagnósticos e terapêutica; Afecções hematológicas mais comuns: 

anemias policitemias, trombocitopenias, distúrbios Hemorrágicos mais comuns e uso de sangue e derivados; Afecções cardiológicas mais 
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comuns: insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatias congênitas; Afecções gastrintestinais: diarreia, enterite necrotizante; Afecções 

respiratórias mais comuns: síndrome da angústia respiratória idiopática, síndrome da aspiração meconial, pneumotórax e 

pneumomediastino, persistência de circulação fetal, insuficiência respiratória aguda e suporte ventilatório; Emergências cirúrgicas do 

recém‐nascido; Reanimação do RN na sala de parto. Diagnóstico das condições do RN, anoxia neonatal. Apneia. Tocotraumatismo; 

Convulsão no período neonatal; Hemorragia intracraniana; Alimentação do recém‐nascido a termo e pré‐termo, nutrição parenteral; 

Aleitamento materno, drogas e lactação, infecção na nutriz e amamentação; Alojamento conjunto; Fluídos eletrólitos: necessidades 

hídricas e calóricas do RN; Más formações congênitas; Declaração de nascido vivo. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação 

Médico‐paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção, diagnóstico e tratamento. 

Biossegurança. Ética profissional. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica 

(Resolução do CFM 1480/1997). Ética profissional.  

 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica. Genética e sistema nervoso. 

Cefaleias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior. Disgenesias do sistema nervoso. Alterações do estado de consciência. 

Transtornos do movimento. Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes. Doenças 

degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular. Doenças infecciosas e 

parasitárias. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. 

Tumores do sistema nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, eletroneuromiografia, 

líquido cefalorraquiano, neuro-imagem, potenciais evocados. Ética profissional. 

 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Exame subjetivo do olho. Exame objetivo do olho. Refração ocular. Vícios de refração. Diagnóstico dos vícios de refração. Vícios de 

refração.  Perturbações de Motilidade Ocular. Traumatismos oculares. Afecções do cristalino. Glaucoma. Afecções do Córneo-retina, 

nervo-óptico e vias ópticas. Afecções do Segmento Anterior. Oftalmologia Sanitária. Prevenção da Cegueira. Higiene Visual do Trabalho. 

Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde. Ética profissional. 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações. Fraturas e luxações: Expostas, 

Fechadas. Retardo de consolidação e pseudo-artrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral. Deslocamentos epifisários. Artrose. 

Osteocondrites. Necroses ósseas. Osteomielite. Artrite e Séptica. Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores 

ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos 

periféricos. Lombalgia. Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistose. Traumatismo do membro superior e inferior. Ética profissional. 

 

MÉDICO OTORRINORALINGOLOGISTA 

Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. Semiologia, sintomatologia e diagnósticos 

das principais afecções da laringe, glândulas salivares, órgão auditivo e seios paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: 

caracterização audiológica das principais patologias do ouvido. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios paranasais. 

Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia 

do sistema vestibular. Afecções e síndromes otoneurológicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas do pescoço. Ética profissional. 

 

MÉDICO PEDIATRIA / MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 

Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade. Organização do sistema de 

saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica. Planejamento e execução de programas de atenção à saúde 

da criança (CD, IRA, Diarreia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Relação médico-família-criança. Problemas comuns do 

ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da criança. Crescimento e desenvolvimento neuro-psicomotor. Dificuldades 

escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. Patologias 

do aparelho digestivo. Doenças infectocontagiosas e parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Patologias do 

trato urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas dermatológicos na infância. Problemas 

ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do adolescente. Urgências em pediatria.  Ética profissional. 
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MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO 

Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição nutricional e 

hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma: politraumatismo, choque, infecções e complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e 

cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; 

hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; 

cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção 

hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, 

traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; tumores 

da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doença venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias 

diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema 

biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíplon; mesentério; 

retroperitônio. Ética profissional. 

 

MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA 

Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações. Fraturas e luxações: Expostas, 

Fechadas. Retardo de consolidação e pseudo-astrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral. Descolocamentos epifisários. Artrose. 

Osteocondrites. Necroses ósseas. Osteomielite. Artrite e Séptica. Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores 

ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos 

periféricos. Lombalgia. Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistose. Traumatismo do membro superior e inferior. Ética profissional. 

 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 

Anatomia e fisiologia respiratória. Métodos diagnósticos em pneumologia. Tabagismo. Pneumonias. Tuberculose pulmonar. Micoses 

pulmonares. Asma brônquica. Bronquectasias. Abscessos pulmonares. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Doenças pulmonares na 

SIDA. Insuficiência respiratória. Câncer de pulmão e outros tumores de tórax. Doenças pleurais. Doenças pulmonares difusas. 

Tromboembolismo pulmonar. Traumatismo de tórax. Doenças ocupacionais. Hipertensão pulmonar. Vasculites. Distúrbios respiratórios 

do sono. Síndromes eosinofílicas. Anomalias de caixa torácica e diafragma. Ética profissional. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde Mental no Brasil. Saúde Mental no SUS. 

Psicopatologia. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos: Delirium, Demência, Transtornos Amnésticos e outros Transtornos 

Cognitivos; Transtornos Mentais devido a uma condição médica geral; Transtornos relacionados a substâncias; Esquizofrenia e outros 

Transtornos Psicóticos; Transtornos do Humor; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatoformes; Transtorno Factício e Simulação; 

Transtornos Dissociativos; Transtornos da Adaptação; Transtornos da Personalidade; Transtornos Alimentares; Transtornos do Sono; 

Transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância ou na adolescência. Transtornos Mentais causados por uma 

condição médica geral. Psiquiatria em populações especiais: crianças e adolescentes, idosos e mulheres.  Tratamentos psiquiátricos: 

Psicoterapias, Psicofarmacologia, Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. Emergências Psiquiátricas.  Suicídio. Código de Ética 

Médica e Ética em Psiquiatria. Psiquiatria Forense. Diagnóstico Sindrômico e Diagnóstico Nosológico. Classificação em Psiquiatria: CID-10 

e DSM-IV-TR. Ética profissional. 

 

MÉDICO RADIOLOGISTA 

Técnicas avançadas de imagem diagnóstica. Radiologia torácica. Radiologia abdominal e do trato alimentar. Radiologia geniturinária. 

Radiologia cardiovascular. Mamografia. Radiologia músculo esquelética. Neurorradiologia. Medicina nuclear. Ultra-sonografia: de 

glândulas, abdominal, pélvica e gestacional. Tomografia computadorizada. Ressonância magnética. O uso de contrastes. Ética 

profissional. 

 

 

 

MÉDICO REUMATOLOGISTA 

Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor, da inflamação e da autoimunidade. Doenças difusas do tecido 

conjuntivo. Espondiloartropatias. Vasculites. Doenças reumáticas de partes moles. Fibromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. 
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Osteoartrose. Artrites microcristalinas. Doenças osteometabólicas. Artrites infecciosas. Neoplasias articulares. Doenças sistêmicas com 

manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente. Ética profissional. 

 

MÉDICO SANITARISTA 

Políticas públicas em saúde. Formulação e implementação de políticas públicas de saúde. Sistemas de saúde comparados. Legislação 

Sanitária. Epidemiologia. Fundamentos da epidemiologia. Epidemiologia analítica. Construção de indicadores epidemiológicos. 

Indicadores de saúde: morbidade e mortalidade. Métodos epidemiológicos. Principais tipos de estudos epidemiológicos. Vigilância 

epidemiológica e controle de doenças. Fundamentos de vigilância à saúde: vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. A vigilância 

epidemiológica como política de saúde. Construção atribuição e operacionalização do sistema de vigilância epidemiológica nos seus 

diversos níveis. Uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos. Sistema de informação em saúde (SIS). Características 

e papel do SIS no sistema de saúde. Uso do SIS na construção de indicadores nos diversos níveis de gestão. Saneamento ambiental. 

Abastecimento de água. Doenças relacionadas com a água. Esgotamento sanitário. Doenças relacionadas com os esgotos. Vigilância 

epidemiológica e medidas de controle. Resíduos sólidos. Legislação e normas técnicas para os resíduos de sólidos. 

 

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

A natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de ultrassonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - 

Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultrassonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. 

Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intrauterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. 

Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas inflamatórias. Contribuição do 

ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultrassonografia. Ultrassonografia 

nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultrassonográfico da mama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do 

útero normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do ovário normal e patológico. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo 

ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Medicina interna. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, 

face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitônio. Estudo 

ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais. 

Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para a especialidade. 

 

MÉDICO UROLOGISTA 

Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e genital. Traumatismo urogenital. Tumores renais. Tumores de próstata. Tumores 

de bexiga. Tumores da suprarrenal. Tumores do Uroepitálio alto. Tumores de testículo. Tumores de pênis. Litíase Urinária. Infecções 

Urinárias. Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade Masculina. Disfunção Erétil. Urologia Feminina. 

Uroneurologia. Endourologia e Cirurgia Videolaparoscópica. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Ética profissional.  

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Normas Gerais de Higiene de Produtos de Origem Animal: água de abastecimento e consumo. Normas gerais de limpeza, detergência e 

sanitização; drenagem e tratamento de efluentes; higiene do pessoal; higiene do ambiente e dos utensílios; do instrumental da 

maquinaria e equipamentos em geral e das instalações; higiene do transporte de produtos alimentares de origem animal; artrópodes e 

roedores na higiene dos estabelecimentos. Fraudes por: alteração, adulteração e falsificação. Infecções e intoxicações alimentares: 

Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica, Streptococos, Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter, Clostridium, Bacillus, Stapylococcus. 

Fungos Produtores de Micotoxinas: toxinas e micotoxicose - aspergillus, penicillium, fusarium, claviceps. Viroses de Origem Alimentar: 

características gerais, hepatite A, poliomielite, gastroenterites por rotavirus, gastroenterites por vírus Norwalk. Procedimentos na 

investigação epidemiológica: surtos de infecções e toxinfecções alimentares, prevenção. Pesquisa de microorganismo: indicadores e 

patogênicos em alimentos. Fatores que interferem no metabolismo dos microorganismos: intrínsecos e extrínsecos. Aditivos empregados 

na indústria de alimentos: riscos dos aditivos intencionais. Riscos dos aditivos acidentais ou incidentais, legislação. Inspeção ante e pós-

morte: procedimentos, objetivos. Nodos linfáticos: exploração obrigatória na rotina de inspeção e na reinspeção. Cortes de carnes de 

bovinos, suínos e ovinos: obtenção, reconhecimento, técnicas de embalagem, transporte e legislação. Transformação do músculo em 

carne: “Rigor mortis” e maturação. Inspeção e julgamento de carcaças e vísceras de animais de açougue: portadores de doenças 

infecciosas, parasitárias transmissíveis ou não ao homem, pela ingestão e/ou manipulação de carnes. Frigorificação: conceito, carnes 

resfriadas, refrigeradas e congeladas, obtenção, características, armazenagem; alterações, descongelamento e transporte. Carnes 

curadas: fundamentos, métodos de cura, processo de defumação, produtos curados. Produtos de salsicharia: classificação, matérias-



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

47 

 

 

primas, envoltórios e protetores de envoltórios, emulsões, ligadores, processamento tecnológico de produtos de salsicharia. Carnes 

envasadas: conceito, classificação pela acidez ou valor do pH, fundamentos do tratamento térmico, fontes de contaminação, operações 

tecnológicas, apertização, embalagem e armazenamento. Irradiação de Alimentos: conceito, processamento, aplicações, legislação. 

Alimentos Transgênicos: biotecnologia, aplicações, avaliação da segurança, legislação. Higiene das diversas fases do preparo de carcaças 

e vísceras de aves: inspeção ante e pós-morte. Reinspeção no consumo: legislação. Refrigeração do pescado: na embarcação, no 

entreposto e na distribuição. Inspeção organoléptica do pescado. Obtenção higiênica do leite: fatores que influem na qualidade higiênica 

do leite. Leite de consumo, beneficiamento: processamentos, envase, inspeção sanitária e critério de julgamento. Leite esterelizado e 

leites aromatizados: características e higiene de sua obtenção: inspeção e julgamento. Queijos dos diversos tipos: características e 

higiene de sua obtenção, alterações e defeitos. Características do mel de abelhas: fraudes. Epidemiologia: princípios epidemiológicos, 

informações epidemiológicas, sistemas de notificação e de vigilância, estudos epidemiológicos, apresentação dos dados de saúde e 

classificação das medidas preventivas. Zoonoses: etiologia, grupos e classificação (SCHWABE, 1969) das zoonoses, patogenia, 

sintomatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Teníase cisticercose, tuberculose, leishmaniose, raiva, leptospirose, brucelose, 

toxoplasmose, carbúnculo, fascilose, doença de Chagas, esquistossomose, dengue, febre amarela, fagicolose, anisaquíase, sarcosistose, 

hantavirose. As boas práticas de fabricação e o sistema APPCC na produção de alimentos. Ética profissional. 

 

MESTRE DE OBRAS 

Leitura e Interpretação de Projetos Etapas do Processo Construtivo: Preparação do Terreno; Ligações Provisórias; Fechamento de Obras 

(Tapume); Locação de Obras; Terraplanagem; Drenagem; Fundação direta ou rasa; Impermeabilização de Alicerces; Vigas e Pilares; 

Alvenaria (Vedação e Estrutural); Pisos e Revestimentos; Cobertura em Madeira; Instalações Hidrossanitárias. 

 

MOTOBOY 

Direção defensiva. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. Legislação de trânsito: Código Nacional de Trânsito, 

abrangendo os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e 

licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. 

Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de veículos: conhecimentos elementares de mecânica de motocicletas, troca e 

rodízio de pneus; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios e troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de 

fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, entre outros. Qualidade em prestação de serviços: as dimensões da qualidade pessoal e 

profissional; fatores que determinam a qualidade de um serviço; normalização técnica e qualidade; qualidade no atendimento ao público 

interno e externo; comunicação e relações públicas. Ética profissional. 

 

MOTORISTA "D" e MOTORISTA "B" 

Direção defensiva. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. Legislação de trânsito: Código Nacional de Trânsito, 

abrangendo os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, registro e 

licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. 

Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de veículos: conhecimentos elementares de mecânica de automóveis, troca e 

rodízio de pneus; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba de água, troca e regulagem de tensão nas 

correias, troca e regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios 

simples, entre outros. Qualidade em prestação de serviços: as dimensões da qualidade pessoal e profissional; fatores que determinam a 

qualidade de um serviço; normalização técnica e qualidade; qualidade no atendimento ao público interno e externo; comunicação e 

relações públicas. Ética profissional. 

 

ODONTÓLOGO  

Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. 

Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese 

Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética profissional. 

 

ODONTÓLOGO CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 

Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Código de Ética Odontológica; Bioética. Anatomia da cabeça e pescoço. Radiologia: técnica 

radiológica; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. Dentística: 

semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo dentino-pulpar; materiais 
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restauradores; técnicas de restauração. Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas e complicações. Anestesiologia: 

técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em 

anestesia odontológica. Farmacologia odontológica: Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. Traumatologia Buco Maxilo Facial. 

Articulação têmporo-mandibular: estudo clínico e tratamento. Radiologia/Imaginologia da cabeça e pescoço. Biossegurança. 

Assepsia/Antissepsia/Esterilização. Ética Profisssional. 

 

ODONTÓLOGO CIRURGIÃO 

Patologia e Diagnóstico Oral. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria e 

Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. 

Procedimentos Clínicos Integrados. Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas e complicações. Anestesiologia: 

técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia aplicada a anestesiologia. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Ética profissional. 

 

ODONTÓLOGO ENDODONTISTA 

Diagnóstico das alterações patológicas pulpares e periapicais. Aparelhos, instrumental e material endodônticos. Anatomia interna dos 

dentes. Abertura coronária. Preparo biomecânico dos canais radiculares – meios químicos, físicos e mecânicos. Radiologia aplicada à 

endodontia. Instrumentação convencional e não convencional (ativação ultrassônica, sistemas oscilatórios e rotatórios). Localizadores 

eletrônicos foraminais. Medicação intracanal. Obturação dos canais radiculares. Tratamento endodôntico de dentes permanentes com 

rizogênese incompleta. Retratamento endodôntico. Cirurgia parendodôntica. Terapêutica sistêmica coadjuvante ao tratamento 

endodôntico. Urgências odontológicas. Traumatismo dental. 

  

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA ORTODONTIA 

Crescimento e desenvolvimento do complexo orofacial. Dentes traumatizados no tratamento ortodôntico. Imagem tridimensional. 

Etiologia das más oclusões. Ancoragem esquelética com mini-implantes e miniplacas. Classificação das más oclusões. Diagnóstico, 

planejamento e tratamento das Síndromes do Complexo Orofacial relacionadas com Ortodontia. Hábitos deletérios do desenvolvimento 

orofacial, etiologias e tratamentos. Cefalometria de Steiner e Tweed. Dismorfog Anese dental. Documentação ortodôntica: sua análise 

interpretativa e características no processo de diagnóstico ortodôntico. Arte e ciência da aparência estética. Diagnóstico, Planejamento e 

tratamento ortodôntico. A Patologia Ortodôntica com suas características biomecânicas. Materiais Dentários relacionados à Ortodontia. 

Colagem ortodôntica. Princípios biomecânicos da técnica de Tweed e Standard Edgewise. Tratamento ortocirúrgico do complexo 

orofacial. Contenção e estabilidade ortodôntica. Desenvolvimento da dentição e oclusão. Ética Profissional. 

 

ODONTÓLOGO NECESSIDADES ESPECIAIS 

Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde: bases legais, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Sistema 

estomatognático: desenvolvimento da face, cavidade oral e dentes, Exame clínico, diagnóstico, semiologia, exames complementares e 

radiológicos e plano de trabalho aplicado a pacientes especiais, Princípios de farmacologia clínica e terapêutica em odontologia, 

Anestésicos e técnicas de anestesia local, anestesia geral e analgesia, Manejo da dor, Diagnóstico e tratamento das doenças bucais com 

ênfase na prevenção e promoção à saúde bucal; controle mecânico e químico da placa bacteriana, dieta, educação e motivação na 

promoção da saúde bucal, higiene bucodental e uso tópico e sistêmico do flúor, Diagnóstico e tratamento odontológico de pacientes 

portadores de doenças neuropsicomotoras e síndromes com comprometimento orofacial, doenças psiquiátricas, portadores de alterações 

sensoriais, portadores de doenças sistêmicas (cardiovasculares, musculares, neurodegenerativas, renais, hepáticas, respiratórias e 

digestivas), Diagnóstico e tratamento odontológico de pacientes gestantes e bebês especiais, Diagnóstico e tratamento odontológico de 

pacientes portadores de doenças oncológicas: câncer de cabeça e pescoço, pacientes em tratamento quimioterápico, pacientes em 

tratamento radioterápico, Reabilitação e habilitação das funções estomatognáticas; distúrbios da deglutição (gerenciamento das 

disfagias), síndrome da respiração bucal, Orientação para cuidadores, Técnicas de escovação para pacientes especiais, Contenção física e 

mecânica do paciente na cadeira odontológica, Urgência e emergência odontológicas aplicadas à pacientes especiais, Princípios de 

farmacologia clínica e terapêutica em odontologia, Riscos ocupacionais na odontologia e sua prevenção, Biossegurança: segurança no 

trabalho e controle de infecção na prática odontológica, Dentística preventiva e restauradora: preparo cavitário e atípico: conceitos 

atuais, materiais usados em dentística, proteção do complexo dentinapolpa, Patologia pulpar e periapical: características clínicas, 

Reabilitação bucal: conceitos e princípios de prótese fixa, removível e total, oclusão, Princípios básicos do atendimento em 

odontopediatria, Código de ética odontológica e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa com deficiência. 
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ODONTÓLOGO PATOLOGIA BUCAL 

Lesões reacionais da mucosa bucal; Neoplasias benignas da boca; Desordens potencialmente malignas da boca; Neoplasias malignas da 

boca; Patologia Óssea; Cistos e tumores odontogênicos; Cistos não‐odontogênicos; Patologia das glândulas salivares; Doenças 

imunomediadas / dermatopatologia; Patologia dentária; Ética Profissional. 

 

ODONTÓLOGO PERIODONTISTA e ODONTÓLOGO ESPECIALISTA PERIODONTIA 

Anatomia, histologia e fisiologia do periodonto. Etiopatogenia da Doença Periodontal: fatores determinante e fatores predisponentes. 

Epidemiologia da Doença Periodontal. Prevenção em Periodontia: meios motivacionais, meios mecânicos, meios químicos. Meios de 

diagnóstico em Periodontia: meios clínicos, meios por imagem. Diagnóstico e classificação das doenças periodontais. Terapia não 

cirúrgica periodontal: o controle do biofilme dentobacteriano, a potencialidade regenerativa dos tecidos, reavaliação. Terapia cirúrgica 

periodontal: eliminação cirúrgica das bolsas, fechamento clínico da bolsa. Lesão de bi e trifurcações. Cirurgia Plástica Periodontal. Lesões 

endo-periodontais. Inter-relações periodontia / odontologia restauradora / ortodontia. Relação entre as doenças periodontais e a saúde 

sistêmica. Lesões agudas de interesse periodontal. Terapia Periodontal de suporte (manutenção). 

 

ODONTÓLOGO PROTESISTA 

Odontologia Geral: Biossegurança em Odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, Doença periodontal; Etiologia; Níveis de 

evolução, Exame geral do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em Odontologia; Exame extra-bucal; Exame 

intra-bucal; Exame clínico de tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico dos elementos dentários; Exame 

clínico dos tecidos de suporte dos elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários. Técnicas de 

anestesia maxilar; Técnicas de anestesia mandibular, Princípios de Cirurgia; Princípios de Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de 

exodontia; Prótese; Prótese fixa; Prótese parcial removível; Prótese total. Registro de pacientes e ficha clínica, Farmacologia e 

Terapêutica. Auditorias e perícias Odontológicas. Odontologia Próteses: Procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, 

removíveis parciais e totais como substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias; Procedimentos necessários ao 

planejamento, confecção e instalação de próteses, manutenção e controle da reabilitação; Prótese sobre implante: indicações e técnicas; 

Próteses Imediatas: procedimentos necessários para confecção e adaptação; Próteses Parciais Provisórias: confecção e adaptação; 

Próteses unitárias; Tratamento Restaurador Atraumático. 

 

ODONTÓLOGO SAÚDE PÚBLICA 

Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. 

Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese 

Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Políticas Públicas de Saúde Bucal. Atenção primária à Saúde Bucal e atendimento à Família. 

Odontologia preventiva em Saúde Coletiva. Promoção da Saúde Bucal. Ética profissional. 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios, telegrama. 

Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência. Noções gerais de relações humanas. Conhecimentos gerais das rotinas 

administrativas, noções de segurança do trabalho. Noções básicas de informática: Editor de textos Microsoft Word; criar, editar, formatar 

e imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; Interação entre aplicativos; Planilha eletrônica 

Microsoft Excel; criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; 

classificar e organizar dados. Ética Profissional. 

 

OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Noções básicas sobre 

auxílio nos trabalhos ligados à área de capina, construção civil, pintura e outras correlatas às atribuições do cargo. Ética profissional. 
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OPERADOR DE SISTEMA 

Noções gerais de relações humanas. Conhecimentos gerais das rotinas administrativas, noções de segurança do trabalho. Noções básicas 

de informática: Editor de textos Microsoft Word; criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir e 

formatar gráficos e figuras; Interação entre aplicativos; Planilha eletrônica Microsoft Excel; criar, editar, formatar e imprimir planilhas; 

utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar dados; classificar e organizar dados. Ética Profissional.  

 

PEB – ARTES 

A Arte na Educação Escolar. Fundamentos e tendências pedagógicas do ensino de Arte no Brasil. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

o ensino de Arte. Procedimentos pedagógicos em Arte: conteúdos, métodos e avaliação. Expressividade e representação da arte infantil 

e do adolescente. A Arte na História Universal: da pré-história à atualidade. Principais manifestações artísticas, características das 

tendências e artistas representantes. A Arte no Brasil: do período colonial à contemporaneidade. Arte, Comunicação e Cultura. Arte 

Indígena brasileira. Arte na América Latina. Arte Africana e Africanidade. As linguagens artísticas na atualidade. Manifestações artístico-

culturais populares. Elementos de visualidade e suas relações compositivas. Técnicas de expressão. Conceitos básicos da música. 

Períodos da história da arte musical. Arte Popular Brasileira. Cultura musical brasileira. Folclore do Brasil. Evolução das artes cênicas. 

Papel das artes cênicas no processo educacional. Fundamentos básicos das artes cênicas na educação. 

 

PEB - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Seres vivos: Características gerais; semelhanças e diferenças entre os seres vivos; constituição dos seres vivos - níveis de organização: 

células, tecidos, órgãos e sistemas e os grandes grupos vegetais e animais (classificação, características básicas dos grandes reinos, 

representantes). Componentes de um ecossistema: cadeias e teias alimentares. Funções do organismo humano: nutrição: digestão, 

respiração, circulação e excreção; relação: locomoção e percepção sensorial; coordenação nervosa e hormonal; reprodução: reprodução 

vegetal e animal e reprodução humana: anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor humano, gametogênese, gravidez e parto, 

embriogênese, puericultura, controle da reprodução, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, etc. Preservação da Saúde: defesas 

do organismoimunização; doenças adquiridas não transmissíveis; doenças adquiridas e transmissíveis; meios de preservação da saúde e 

saneamento básico. Evolução: origem da vida; teoria e evidências da evolução; mecanismos de especiação. Matéria e energia: 

diversidade de materiais; propriedades da matéria; estados físicos da matéria e mudanças de estado; substâncias puras simples e 

compostas; misturas homogêneas e heterogêneas; métodos de separação. Estrutura atômica da matéria: constituição atômica da 

matéria; natureza elétrica da matéria; prótons e elétrons; elemento químico; formação de íons. Noções de Física: Mecânica - cinemática: 

o movimento e suas causas; referencial, trajetória, posição, velocidade, aceleração. Movimento retilíneo: movimento retilíneo uniforme; 

movimento retilíneo variado; queda livre. Estatística/Dinâmica: leis de Newton; conservação de energia (trabalho de uma força 

constante, potência, trabalho e energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, conservação da energia); 

gravitação universal. Construção de uma estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento 

historicamente acumulado e a formação de uma concepção de ciência, suas relações com a tecnologia e com a sociedade. Conceber a 

relação de ensino e aprendizagem como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu modo e com determinado papel, está 

envolvido na construção de uma compreensão dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores 

humanos. Procedimentos fundamentais que permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias. A observação, a 

experimentação, a comparação, o estabelecimento de relações entre fatos ou fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos 

informativos, a organização de informações por meio de desennhos, tabelas, gráficos, esquemas e textos, a proposição de suposições, o 

confronto entre suposições e por investigação, a proposição e a solução de problemas, como procedimentos que possibilitam a 

aprendizagem. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e suas alterações posteriores e Conteúdo Básico Comum (CBC). Ética 

profissional. 

 

PEB - EDUCAÇÃO FÍSICA 

DESPORTOS: Regras oficiais e organização de competições; aprendizagem dos esportes escolares. JUDÔ: regras básicas; modalidades 

de competição; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola; CARATÊ: regras básicas; modalidades de competição; 

processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola. DANÇA: fundamentos da dança; estilos de dança e suas principais 

características; aspectos sociais e culturais que envolvem a dança; função e objetivos da dança; Dança Criativa e seus fundamentos. 

CAPOEIRA: histórico; questões culturais e sociais; instrumentos musicais utilizados; fundamentos da capoeira. FOLCLORE: significados; 

brincadeiras folclóricas, danças folclóricas; crendices, culinária, mitos por região. Coordenação motora fina e coordenação motora grossa 

(ampla). ATLETISMO: regras básicas; provas masculinas e femininas; processo de ensino-aprendizagem dos fundamentos na escola. 
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Avaliação em educação física escolar; plano de ensino e plano de aula; currículos oficiais e não-oficiais; currículo em educação física; 

educação física e cultura. Metodologia dos grandes jogos. História da Educação Física. PCN (Ensino Fundamental/Ensino Médio) e RCN 

(Educação Infantil). Educação Física Especial: as diferentes deficiências e formas de trabalho nas escolas. Aprendizagem motora. 

Educação Física escolar para grupos especiais (gestantes, idosos, hipertensos, diabéticos, etc. ). Anatomia básica: ossos, músculos e 

articulações; planos e eixos de movimentos; funções musculares e suas ações. Abordagens Pedagógicas para o ensino da Educação 

Física. Ética profissional. 

 

PEB - EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Filosofia pura e educacional. Valores morais e éticos. Cidadania. Metodologia da educação religiosa no contexto da realidade ecumênica 

atual. Prática da educação religiosa no ensino público. Formação do caráter frente aos diferentes tipos de personalidade. O homem e a 

religiosidade. Historia das principais religiões no mundo Historia das religiões e cultos no Brasil e introdução as ciências da Religião. Ética 

profissional.  

 

PEB – GEOGRAFIA 

Introdução aos Estudos Geográficos: A ciência Geográfica: objeto e evolução – Escola Determinista, Possibilista, Quantitativa, Crítica e 

Cultural; Conceitos-chave da Geografia: Espaço, lugar, Paisagem, Território, Região, Redes, Escala nas diversas escolas da Geografia; 

Relação Sociedade e Natureza na organização do espaço geográfico; A importância da Geografia na formação do cidadão e na construção 

de uma sociedade democrática. Cartografia: Fusos Horários; Escala; Curvas de Nível; Projeções; O mapa e o gráfico: construção, 

interpretação, comparação e análise; Técnicas cartográficas; Coordenadas geográficas; Os mapas e as visões de mundo; Movimentos da 

terra; Estações do ano – Solstício e Equinócio; Meio Ambiente Físico e o Espaço Geográfico. Climatologia e Metereologia: elementos e 

fatores, classificação, clima urbano, tempo e clima, os climas do mundo e do Brasil; Fenômenos Meteorológicos e Climatológicos e sua 

relação com as atividades sócio-econômicas. Geomorfologia: relevo, agentes formadores e modificadores, classificação, relevo brasileiro; 

Processos Geomorfológicos e formas de relevo. Hidrografia: como se apresentam, se distribuem e o aproveitamento das diversas formas 

de água na Terra; rede hidrográfica brasileira: bacias e aproveitamento. Biogeografia: Biomas do mundo e do Brasil, domínios de 

paisagens; fatores que influem na vegetação, exploração econômica, vegetação do Brasil. Geologia: Planeta Terra: estrutura e dinâmica 

interna e externa; tectônica global e suas relações com a ocorrência de recursos minerais, estrutura geológica brasileira; Pedologia: 

Formação, tipos, solos do Brasil. Geografia Rural: Fatores geoecológicos que interferem na organização do espaço rural: clima, relevo e 

solos; Fatores jurídicos e sociais que interferem na organização do espaço rural: estrutura agrária, estrutura fundiária, relações de 

trabalho; Fatores econômicos que interferem na organização do espaço rural: crédito, comercialização, transporte. Economia rural e 

organização regional: agricultura de mercado, agricultura de subsistência, agricultura de especulação; Organização do Espaço Rural 

Brasileiro; Crescimento Econômico e desigualdades. Agricultura e Meio Ambiente: sustentabilidade x produtividade. A diversidade na 

organização do espaço rural. Movimentos sociais no campo. Agricultura nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Modernização da 

agricultura: complexos agroindustriais, expansão da fronteira agrícola no Brasil, o modelo agroexportador brasileiro. Agricultura, 

Extrativismo e Pecuária. Conceitos Básicos: agricultura de subsistência, agricultura comercial, agricultura industrial e meios de produção. 

Evolução da agricultura e mercados de produção agrícola. Geografia da População: O crescimento da população, a qualidade de vida: 

alguns indicadores, teorias demográficas, estrutura etária, estrutura por sexo, população economicamente ativa, etnias, mobilidade da 

população, política demográfica; distribuição da população, população brasileira. Os contrastes populacionais existentes no espaço 

mundial: contrastes na distribuição espacial da população, no crescimento demográfico e distribuição de renda. O contraste norte-sul: 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, a estrutura da população nos países ricos e pobres, políticas de controle de natalidade, indicadores 

sócio-econômicos, desemprego e subemprego, consumo e religião. Geografia Urbana: Processo de urbanização da humanidade, a cidade 

no espaço geográfico, posição urbana, funções urbanas, hierarquia urbana e relações interurbanas, rede região urbanas, processo de 

metropolização, problemas ambientais urbanos. O processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, exclusão social 

e relação campo-cidade. Geografia da Indústria: distribuição espacial das indústrias e fatores de localização; bens de produção industrial, 

composição setorial da indústria, tipos de indústrias, diferentes formas de industrialização no mundo, a revolução científico-tecnológica e 

suas implicações no processo de industrialização. Divisão internacional do trabalho e industrialização. Geopolítica: regionalização do 

espaço mundial, sistemas sócio-econômicos, a velha e a nova ordem mundial, relações internacionais, organizações político-territoriais e 

focos de tensão no mundo atual. Blocos Econômicos de Poder, conflito centro-periferia, a questão ambiental no mundo, administração de 

áreas comuns (Antártica e Oceanos) e dos interesses comuns (paz, segurança, desenvolvimento e meio ambiente), crises econômicas e 

sociais nos países periféricos. Geografia do Brasil: o Brasil no contexto da globalização. Os processos de industrialização e urbanização. O 

papel do Estado e do capital estrangeiro, concentração espacial e financeira da atividade industrial. As fontes de energia. Redes Urbanas 
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e o processo de metropolização. O espaço agrário: a modernização brasileira e as alterações na produção agrícola, na estrutura 

fundiária, e nas relações de trabalho. A dinâmica das fronteiras agrícolas. Transportes, fluxos e organização do espaço. A densidade das 

redes rodoviária e ferroviária. A política rodoviarista, os transportes e a integração nacional. População, crescimento demográfico, 

distribuição e estrutura da população e as migrações internas. Espaço natural brasileiro: a estrutura geológica e sua relação com as 

riquezas minerais. O relevo e sua influência na ocupação humana; Paisagens naturais do Brasil; Modernização do país e o impacto sobre 

o meio ambiente. Os contrastes regionais e as divisões regionais do Brasil e Políticas Territoriais brasileiras. Ética profissional. 

 

PEB – HISTÓRIA 

Aspectos metodológicos do ensino da história. A história como conhecimento humano. Formação do espaço social brasileiro a 

apropriação da terra, a apropriação da América pelos Europeus, formação da sociedade brasileira, a organização administrativa, a 

organização econômica e as formas de trabalho, a sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das 

ideologias literais na história do Brasil e movimentos político-sociais no Final do Século XVIII, transformações ocorridas na Europa no 

início do Séc. XIX e a vinda da Corte portuguesa para o Brasil. Formação do espaço social brasileiro independente: a colonização da 

América - sistemas coloniais e mercantilismo, movimentos da independência, a organização do Estado Brasileiro, movimentos populares 

e agitações político-sociais nas províncias, mudanças no panorama mundial e transformações socioeconômicas no Brasil. O Brasil no 

século XX, a Segunda república e a crise mundial, uma experiência democrática no Brasil - Deposição de Vargas e a era JK, o golpe de 

1964 e a abertura democrática. O Estado nacional brasileiro na América Latina. O Estado brasileiro atual, os Estados Nacionais na 

América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas. A 

modernização dos Estados Republicanos na América Latina - Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai e Chile, a crise dos Estados 

republicanos na América Latina e suas manifestações. As novas relações econômicas e políticas - a Globalização e o Mercosul , as 

manifestações culturais na América Latina - ontem e hoje. A construção do Brasil contemporâneo na ordem internacional: transição do 

Feudalismo para o Capitalismo, potências européias e a disputa pelas regiões produtoras de matéria prima, consolidação do Capitalismo 

monopolista nos EUA e a crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as grandes potências e a Consolidação do Capitalismo 

monopolista no Brasil, governos militares na América e o processo de redemocratização desenvolvimento brasileiro na atualidade, o 

Brasil no contexto do mundo atual. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Ética profissional. 

 

PEB - LETRAS/ESPANHOL 

Políticas linguísticas do ensino de espanhol na escola básica. Documentos norteadores do ensino de espanhol na educação básica. 

Linguagem e discurso: concepções teórico-metodológicas do ensino de espanhol. Letramento e gêneros discursivos no ensino de 

espanhol. Produção textual no processo de ensino-aprendizagem de espanhol. Aspectos morfossintáticos e discursivos da língua 

espanhola. Pluralidade cultural e variação linguística do espanhol no contexto latino-americano. Formação do professor de espanhol no 

contexto educacional brasileiro. Prática docente: elaboração de material didático e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

Ensino-aprendizagem de espanhol mediado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação. Ética profissional. 

 

PEB - LETRAS/INGLÊS 

A estrutura da língua: forma, significado e uso. Morfologia. Sintaxe. Semântica. O idioma da língua em contextos comunicativos. Coesão. 

Coerência. Referência. Substituição. O idioma em contextos sociais. Discurso e ideologia. Gêneros. Ensino / aprendizagem do idioma. 

Abordagens e métodos no ensino de Inglês como Língua Estrangeira: SLA - Aquisição de Segunda Língua; ESP – Inglês para fins 

específicos; A abordagem de interação social. O papel do professor de Inglês: O professor como um profissional reflexivo; O professor de 

Inglês na perspectiva da inclusão. O professor como pesquisador. Desenvolvimento de materiais para auxílio do ensino do idioma. Inter / 

transdisciplinaridade. A inserção de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) no ensino de Inglês como Língua 

Estrangeira. Questões relevantes em Linguística Aplicada. Linguagem e identidades sociais. Identidade linguística e globalização. 

Multiculturalismo. Avaliação. 

 

PEB - LETRAS/LÍNGUA PORTUGUESA 

Novo acordo ortográfico. Acentuação gráfica. Ortografia. Elementos da comunicação. Funções de linguagem. Norma culta e variação 

linguística. Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras de linguagem; coesão e coerência; tipologia textual; 

significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística; Ética profissional. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

53 

 

 

PEB – MATEMÁTICA 

Conjunto de Números Naturais (N): Operações: adição/ subtração / multiplicação/ divisão/ expressão numérica; Teoria dos números: 

pares / ímpares / múltiplos / divisores / primos / compostos / fatoração / divisibilidade / MMC / MDC. Conjunto dos números relativos 

(Z): propriedades, comparação e operação. Conjunto dos números racionais (Q): Frações ordinárias e decimais, operações, 

simplificações. Matemática financeira: razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros. Função polinominal real: 

função do 1° e 2° grau, equação do 1° e 2° grau, expressões numéricas: valor numérico, produtos notáveis, fatoração, simplificação, 

inequações e sistemas do 1° e 2° grau. Geometria plana: ponto, reta, ângulos, triângulos, quadriláteros e polígonos. Geometria espacial: 

corpos redondos, poliedros, volumes, propriedades. Análise combinatória: Arranjo, permutação, combinação, problemas, cálculos, 

binômio de Newton. Progressões aritméticas e geométricas: termo geral, soma dos termos, razão. Polinômios: operações, equações, 

relações entre coeficientes e razões. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Conhecimento matemático e suas 

características. A construção dos conceitos matemáticos. Aspectos metodológicos do ensino da matemática. Construtivismo e educação 

matemática. Ética profissional. 

 

PEB - SÉRIES INICIAIS 

A profissão docente com centralidade na educação.  O direito à educação: a legislação educacional brasileira. Proposta curricular CBC 

(Conteúdos Básicos Curriculares) – Ciclo da Alfabetização e Ciclo Complementar. Parâmetros curriculares nacionais Ciências, matemática, 

Geografia e História - 1 e 2º ciclos ensino fundamental. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da 

aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a 

interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. 

Construção do Projeto político-pedagógico Os elementos da cultura escolar: saberes escolares, método didático, avaliação escolar e 

fundamentos sobre relações coletivas para o trabalho docente. Contribuições da psicologia, da sociologia e da antropologia para 

compreensão da infância e das práticas cotidianas. Socialização, interação, cultura, múltiplas linguagens e práticas sociais de educação. 

As concepções de ludicidade: o jogo, brinquedo e brincadeira e suas aplicações no processo de aprendizagem; Contribuições da 

brincadeira, das interações e da linguagem no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Desenvolvimento da escrita, 

audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades, Instrumentos; Estratégias metodológicas e indicadores para a ação pedagógica nos 

diferentes contextos educativos; A linguagem e a criança: aquisição da linguagem; relações entre escrita, oralidade, linguagem verbal e 

não verbal; a criança na sociedade letrada. A psicogênese a Língua escrita. Educação Matemática, a etnomantemática.    Ética 

profissional. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, 

mobilização, higiene corporal, controle hídrico, administração e preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao autocuidado, 

promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que 

regulamenta a profissão; código de ética do profissional de Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: 

Participar da vigilância epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e adolescente; conhecer 

higiene e saneamento básico e suas implicações com a saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgico: Assistência a pacientes 

portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Assistência ao paciente cirúrgico e 

possíveis complicações. Atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na recuperação anestésica, assim como atuar no processamento de 

artigos hospitalares, conhecendo as rotinas de esterilização, preparo de material e prevenção de infecção hospitalar. Noções de 

Enfermagem Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, 

higiene, segurança e alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e 

hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco de vida, 

auxiliando-os com técnicas científicas. Legislação do Sistema Único de Saúde. Ética profissional. 

 

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 

Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do 

aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e 

temporária através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. 

Noções gerais de microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, 

tuberculose, sífilis e herpes. Formação e colonização da placa bacteriana. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. Doença 
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periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia, 

classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos 

de risco. Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas 

variações. Técnicas de afiação do instrumental periodontal. Técnicas de isolamento do campo operatório. Proteção do complexo dentina-

polpa. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde. 

Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento 

odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. Ética profissional. 

 

TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS 

Padronização do Desenho e Normas Técnicas Vigentes - Tipos, Formatos, Dimensões e Dobradura de Papel; Linhas Utilizadas no 

Desenho Técnico. Escalas. Projeto Arquitetônico e demais Projetos Complementares ao Projeto de Arquitetura - Convenções Gráficas 

(representação de materiais, elementos construtivos, equipamentos, mobiliário). Normas Técnicas Vigentes; Desenho de: Planta de 

Situação, Planta Baixa, Cortes, Fachadas, Planta de Cobertura; Detalhes; Cotagem; Esquadrias (tipos e detalhamento); Escadas e 

Rampas (tipos, elementos, cálculo, desenho); Coberturas (tipos, elementos e detalhamento). Projeto de Reforma – convenções. Projeto 

e Execução de Instalações Prediais – Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias, Telefonia, Gás, Mecânicas e de Ar Condicionado. 

Projeto de Estruturas – Desenho de estruturas em concreto armado e metálicas (plantas de formas e armação). Vocabulário Técnico - 

Significado dos termos usados em arquitetura. Tecnologia das Construções. Materiais de Construção. Orçamentação de Projetos e Obras: 

Estimativo e Detalhado (levantamento de quantitativos, planilhas, composições e cotação de custos). Execução e Fiscalização de Obras. 

 

TÉCNICO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 

Contabilidade Geral: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis; Patrimônio: 

conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa; Procedimentos Contábeis 

Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração. Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 

6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado. Contabilidade Pública: Fundamentos 

legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; Planejamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; 

Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 

4.320/64 e suas alterações posteriores; Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa – 

classificação institucional, funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extraorçamentárias; Execução Orçamentária: fases da 

receita – previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, licitação, empenho, liquidação e 

pagamento; Restos a pagar. LEGISLAÇÃO: Lei Complementar Federal nº 101/00 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade 

Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/02 – Institui no âmbito da 

Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Ética profissional. 

 

TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO 

Determinantes e condicionantes do processo saúde – doença. Funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho. Normas 

de biossegurança. Princípios e normas de higiene de saúde pessoal e ambiental. Segurança do Trabalho: vulnerabilidade de pessoas e 

instalações, legislação sobre segurança e medicina do trabalho, análise de riscos no trabalho. Segurança e saúde no trabalho. Princípios 

ergonômicos na realização do trabalho. Riscos ao executar procedimentos técnicos. Rotinas, protocolos de trabalho, instalações e 

equipamentos e sua manutenção. Primeiros socorros em situações de emergência. Dispositivos de segurança no combate a incêndios. 

 

TÉCNICO DE SAÚDE RADIOLOGISTA 

Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de 

equipamentos em radiologia. Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, ecrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 

Câmara clara – seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em radiologia. Fluxograma técnico – administrativo – 

registro do paciente, identificação, encaminhamento de laudos, arquivamento. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Ética 

Profissional. 

 

TÉCNICO DE SAÚDE ANÁLISES CLÍNICAS 
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Vidraria e esterilização: Principais acessórios de vidro e de uso específico; Aferição e graduação de acessórios; Reagente utilizado na 

esterilização e preparo de solução sulfocrômica; Aparelhos utilizados e procedimentos adotados na esterilização; Microscopia: O 

microscópio e suas finalidades e precauções no seu uso; O sistema mecânico e seus componentes; O sistema ótico e seus componentes; 

A sequência para focalização e alinhamento ótico; Parasitologia: Teoria sobre generalidades; relações entre seres vivos; o parasitismo 

como meio de vida; tipos de parasitismo; noções de nomenclatura e classificação; protozoários e as doenças por ele causadas; noções 

sobre helmintos e as doenças causadas por ele; mapa indicativo das principais zonas endêmicas no Brasil; atlas parasitológico; 

Bacteriologia: Teoria sobre generalidades; principais grupos de bactérias; Cocos gram positivos e gram negativos; Bastonetes gram 

positivos e gram negativos; Microorganismos espiralados; métodos de coloração; meios de cultura; teste de sensibilidade bacteriana e 

atlas de bacteriologia. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Atividades e Recursos Terapêuticos. Fundamentos da Terapia Ocupacional. Neurologia. Ortopedia. Patologia de Órgãos e sistemas. Saúde 

Pública. Administração em Terapia Ocupacional. Pneumologia, Reumatologia, Psiquiatria, Cardiologia. Psicomotrocidade. Terapia 

ocupacional aplicada a Neuro/ortopedia, a disfunções sensoriais, a problemas sociais, a saúde mental, a Psiquiatria, a Gerontologia e 

Geriatria, a Deficiência Mental, a Patologias diversas. Prótese e órtese. Ética e Deontologia. Ética profissional. 

 

TOPÓGRAFO 

Noções fundamentais de cartografia e geodésica: sistema de coordenadas geográficas, projeção cartográfica, datum geodésico e 

representação topográfica da superfície da Terra. Instrumentos e métodos de medição de ângulos e distâncias. Determinação e cálculo 

de azimutes, rumos e deflexões. Conceitos e problemas gerais de escalas em plantas topográficas, cartas e mapas. Instrumentos e 

métodos gerais de levantamentos topográficos planimétricos, altimétricos e planialtimétricos. Coordenadas polares e coordenadas planas 

retangulares. Cálculo de coordenadas e altitudes de poligonais e irradiações topográficas. Representação da planimetria e da altimetria. 

Representação do relevo por meio de curvas de níveis e pontos cotados. Elaboração, leitura e interpretação de plantas topográficas, 

cartas e mapas. Perfis topográficos, cálculo de declividades, rampas e alturas de corte/aterro. Cálculo de áreas e determinação de 

volumes de escavações, cortes e aterros. Locações de obras, arruamentos e estradas. Locação de curvas circulares. Conceitos gerais do 

Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM). Levantamentos topográficos e locações com uso do Sistema de Posicionamento Global 

(GPS). 

  

TRABALHADOR BRAÇAL 

Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e higiene. Normas de segurança. Ética profissional.
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS DOS CARGOS 

 

ADMINISTRADOR 

A carreira compreende a atividade de Administrar (NS), em matéria, notadamente de planejamento, organização e controle. 

 

ADVOGADO 

A carreira compreende a atividade de assessoramento de natureza jurídica às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo 

pareceres, elaboração de minutas e atos normativos, contratos e termos diversos, entre outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. Representa em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou interessada, 

acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a 

audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses. 

 

AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A carreira, diz respeito, basicamente: à atividade de divulgação de dados que esclareçam a comunidade ou segmentos especializados 

sobre a natureza, as finalidades e as metas do Governo local. A comunidade utiliza os diversos veículos de divulgação, segundo, 

fundamentalmente, as técnicas de jornalismo e de relações públicas. Entre as tarefas principais, devem ser assinaladas: elaboração ou 

análise de relatórios, coleta de dados relativos às realizações de Governo, recebimento e acompanhamento de visitantes; apresentação 

de noticiários; elaboração de boletins informativos; pesquisa de opinião pública; redação de artigos eleitorais e comentários sobre o 

Governo e a administração local; desenvolver e desempenhar tarefas de animação, motivação e comunicação de público em geral. 

 

ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (AEB – ASSISTENTE SOCIAL/ BIBIOTECÁRIO/ CONTADOR/ FONOAUDIÓLOGO/ INSPETOR 

ESCOLAR/ NUTRICIONISTA/ PSICÓLOGO E TERAPEUTA OCUPACIONAL) 

Exercer atividade profissional no âmbito do Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação dando suporte aos Centros de Educação 

Infantil e Unidade Escolar; Participar do processo que envolve o planejamento, a elaboração, execução e avaliação do plano de 

desenvolvimento pedagógico e institucional da escola; Levantar junto as Unidades Educacionais as principais necessidades dos alunos e 

dos profissionais, para atendimentos específicos que visem à melhoria do desempenho escolar e a inclusão efetiva dos alunos com 

necessidades especiais; Avaliar os alunos para estabelecimento de estratégias; Promover atendimento aos alunos, de forma individual ou 

em grupo; Prestar orientação aos profissionais e familiares, através de palestras, cursos e outras atividades; Acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos; Participar de cursos e reuniões promovidos pela Secretaria Municipal de Educação;Participar dos diversos 

eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer outras atividades correlatas compatíveis integrantes do plano de 

desenvolvimento pedagógico e institucional, previstos no regulamento desta lei e no Regimento Geral; Analisar os livros e relatórios de 

movimentação de recursos financeiros das caixas escolares das Unidades de Ensino da Rede Municipal; Orientar, elaborar e acompanhar, 

quando for o caso, as prestações de contas dos recursos recebidos pela Secretaria Municipal de Educação, a título de transferências 

voluntárias e ação continuada; Orientar, acompanhar e dar suporte as caixas escolares das Unidades de Ensino da Rede Municipal, na 

sua área de atuação; Receber e analisar as prestações de contas enviadas pelas caixas escolares das Unidades de Ensino da Rede 

Municipal; Elaborar os instrumentos de planejamento da educação e acompanhar sua execução; Elaborar e acompanhar os processos de 

aquisições da Secretaria Municipal de Educação; Controlar os recursos financeiros da Educação; Exercer em Centros de Educação Infantil 

e Unidade Escolar a inspeção do processo didático como elemento articulador no planejamento, no acompanhamento, no controle e na 

avaliação das atividades pedagógicas conforme o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar, da legislação 

vigente e cumprimento da jornada escolar dos alunos; Analisar e aprovar a elaboração do Calendário Escolar pela Unidade de Ensino; 

Inspecionar e acompanhar os balancetes, livros caixa, livros de conta corrente, livro de ata, livro tombo, livro de ocorrência, e toda a 

escrituração das Unidades de Ensino e Centro de Educação Infantil; Exercer atividades de apoio a docência; Acompanhar a escrituração 

da vida escolar do aluno, conforme serviço de inspeção escolar; Acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar e da carga horária 

dos alunos; Acompanhar e zelar pela aplicação da legislação educacional vigente; Acompanhar o funcionamento administrativo de cada 

Unidade de Ensino; Acompanhar e zelar pela vida funcional  dos servidores da Unidade de Ensino. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO (ASB) 

Exercer atividades no campo da zeladoria em Centros de Educação Infantil, Unidades Escolares e órgão central da Secretaria Municipal 

de Educação; Realizar trabalhos de limpeza e conservação dos locais e de utensílios sob sua guarda, zelando pela ordem e higiene no 
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seu setor de trabalho; Realizar trabalhos de movimentação de móveis, utensílios, aparelhos e correspondências diversas; Requisitar 

materiais e instrumentos necessários à execução de seu trabalho; Preparar e distribuir alimentos, mantendo limpa e em ordem a 

cantina; Zelar pela adequada utilização e guarda de utensílios e gêneros alimentícios; Seguir criteriosamente as orientações emanadas 

pelo Setor de Alimentação Escolar; Realizar pequenos reparos de alvenaria, marcenaria, pintura, eletricidade e instalações hidráulicas; 

Executar serviços de jardinagem, agropecuária e atividades afins; Efetuar controles de estocagem e abastecimento de material; Operar 

máquinas de lavanderia e de passar roupa; Zelar pela manutenção das máquinas e pela guarda e manutenção das mesmas; Participar 

de cursos de formação continuada previstos pela Secretaria Municipal de Educação ou Instituições; Atuar de forma integrada toda 

equipe, colaborando com a disciplina geral; Exercer outras atividades correlatas compatíveis com a natureza do cargo bem como aquelas 

integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento 

interno. 

 

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Exercer atividade profissional no campo da educação em Centros de Educação Infantil e Unidades Escolares; Zelar integralmente em 

conjunto com os professores, pelos alunos incluídos na escola regular; Controlar a entrada e saída de alunos; Auxiliar na condução dos 

alunos no transporte escolar; Zelar pela boa disciplina da escola; Controlar trânsito de alunos fora da sala de aula; Monitorar o recreio; 

Auxiliar os professores dentro e fora da sala de aula;Zerar pelos alunos nos horários extra classe; Cuidar da higiene em geral das 

crianças, bem como dos materiais, equipamentos e brinquedos utilizados pelas mesmas; Servir as refeições diárias para aqueles que têm 

necessidades de apoio; Criar situações que estimulem o desenvolvimento, a criatividade e autonomia das crianças, através de atividades 

lúdicas e prazerosas; Atuar de forma integrada com toda a equipe das Unidades Educacionais; Participar dos cursos de formação 

continuada realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Instituições. 

 

ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ATB) 

Exercer suas atividades no órgão central da Secretaria Municipal de Educação e nas Unidades Educacionais, participando do processo que 

envolve o planejamento, a elaboração, a execução e avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade; 

Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos de escrituração relativos aos registros 

funcionais dos servidores e a vida escolar dos alunos; Organizar e manter atualizado o sistema de informações legais e regulamentares 

de interesse da escola; Redigir ofício, exposição de motivos, atas e outros expedientes; Coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar 

dados para elaboração de informações estatísticas; Realizar trabalhos de digitação e mecanografia; Realizar trabalhos de protocolização, 

preparo, seleção, classificação, registro e arquivamento de documentos e formulários; Atender, orientar e encaminhar a clientela; 

Organizar e manter o atendimento em biblioteca escolar e sala de multimeios; Auxiliar no cuidado e distribuição de material esportivo, 

de laboratório, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda; Disponibilizar os acervos bibliográficos para docentes e alunos; Orientar 

os consulentes em pesquisas bibliográficas; Proporcionar ambiente para formação do gosto e hábito pela leitura; Manter atualizado o 

fichário de consulta e empréstimo; Exercer outras atividades correlatas compatíveis integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico 

e institucional da Unidade, previstas no regulamento desta Lei e no regimento interno; Participar de cursos de formação continuada 

realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Instituições; Participar dos diversos eventos promovidos pela Unidade Educacional. 

 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA (EEB) 

Exercer em Centros de Educação Infantil, Unidade Escolar e no órgão central da Secretaria Municipal de Educação a supervisão do 

processo didático como elemento articulador no planejamento, no acompanhamento, no controle e na avaliação das atividades 

pedagógicas conforme o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar, da legislação vigente e cumprimento 

da jornada escolar dos alunos; Atuar como elemento articulador das relações interpessoais internas e externas da escola envolvendo os 

profissionais, os alunos, seus pais e a comunidade; Planejar, executar, coordenar cursos, atividades e programas internos de capacitação 

profissional e treinamento em serviço; Participar da elaboração do Calendário Escolar; Conduzir as atividades do Conselho de Classe e/ou 

coordená-las; Exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua 

formação geral e na sondagem de suas aptidões específicas; Exercer atividade de apoio a docência; Participar com o corpo docente do 

processo de avaliação externa e da análise dos seus resultados; Acompanhar toda a escrituração da Unidade, inclusive a vida escolar dos 

alunos; Acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar e da carga horária dos alunos; Acompanhar a aplicação da legislação 

educacional vigente, e o cumprimento da jornada escolar dos alunos; Participar de cursos e reuniões promovidas pela Secretaria 

Municipal de Educação; Participar e incentivar a participação nos eventos programados pela Instituição; Exercer outras atividades 
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correlatas compatíveis integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucionais da escola previstas no regulamento desta Lei 

e no regimento escolar. 

 

ARQUITETO URBANISTA 

Desenvolver e acompanhar projetos arquitetônicos e urbanísticos; Subdivisão do espaço urbano; Estudos e edificações de uso público; 

Levantamento de áreas destinadas a equipamentos comunitários; Organização de parcelamentos residenciais, comerciais e/ou de 

serviços; Organização e detalhamento de sistemas viários e de circulação (trânsito e transporte); Elaboração de diretrizes de 

saneamento básico; Análise de impactos ambientais, aspectos climáticos, zoneamentos e normas complementares de uso e ocupação. 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Esta carreira é formada basicamente de atividades auxiliares de escritório, nelas se incluindo, entre outras: Serviço datilográfico; 

Organização de arquivos e fichários; Atendimento; Instrução de processos simples; Preenchimento de quadros demonstrativos, 

preparação de informações e de minutas de despacho; Execução da implantação de controle; Execução de atividades afins. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

A carreira compreende assistência social à comunidade, ao escolar, consistindo em orientar o serviço e planejar medidas para o seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento. Envolve técnica de pesquisa social e coleta de dados auxiliares que permitem resolver uma 

variedade de casos de desajustamentos sociais. 

 

AUDITOR 

A auditoria é de competência exclusiva do Contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade, com conhecimentos técnicos em 

auditoria, processamento eletrônico de dados, de forma a implementar os próprios procedimentos ou , se for o caso, orientar, 

supervisionar, e revisar os trabalhos de especialistas. O auditor deve obter, analisar, interpretar e documentar informações físicas, 

contábeis, financeiras e operacionais,para dar suporte aos resultados de seu trabalho; formalizar relatório – instrumento técnico pelo 

qual comunica os trabalhos realizados, suas conclusões, recomendações e as providências a serem tomadas pela administração – 

devendo este ser confidencial, de forma objetivo e imparcial. 

 

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS 

A carreira reúne todas as tarefas tipicamente de trabalhos auxiliares de obras e serviços de transporte, na execução das tarefas de 

estrada de estrada e rodagens e na coleta de lixo, limpeza de logradouros públicos, etc.                   

          

BIBLIOTECÁRIO 

A carreira inclui a atividade de planejamento, implantação e coordenação da Biblioteca Pública Municipal. 

 

BIÓLOGO 

Executa atividades tecnico-científicos de grau de grau superior, de grande complexidade, a saber: Ensino, planejamento, supervisão, 

coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emissão de laudos, pareceres técnicos 

e assessoramento técnico científico nas áreas de ciências biológicas; Estudos e pesquisas de origem, evolução, estrutura morfo-

anatômico, fisiologia, distribuição, ecologia, classificação, filogenia e outros aspectos das diferenças formas de vida, para conhecer suas 

características, comportamento e outros dados relevantes sobre os seres e o meio ambiente; Estudos, pesquisas e análises laboratoriais 

nas áreas de bioquímica, biofísica, citologia, parasitologia, microbiologia e imunologia, hematologia, histologia, patologia, anatomia, 

genética, embriologia, fisiologia humana e produção de fitoterápicos; Estudos e pesquisas relacionadas com a investigação científica 

ligada à biologia sanitária, saúde pública, epidemologia de doenças transmissíveis, controle de vetores e técnicas de saneamento básico; 

Atividades complementares relacionadas à conservação, preservação, erradiação, manejo e melhoramento de organismos e do meio 

ambiente e à educação ambiental. 

 

CONTADOR 

Elaboração e execução orçamentária e financeira; registro dos fatos da gestão orçamentária; financeira e patrimonial; elaboração e 

análise de balanços demonstrativos; elaboração de relatórios e demonstrativos contábeis e financeiros; elaboração e análise dos 
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relatórios das prestações de contas; interpretação e adaptação da legislação pertinente a atos e fatos contábeis, incluso matérias 

tributárias. 

 

ENFERMEIRO 

A carreira abrange as atividades de enfermagem, desenvolvimento de programas preventivos, coordenação de postos de saúde a 

assistência à saúde do trabalhador. 

 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 

Planejar os cuidados de enfermagem dos clientes sob sua responsabilidade; Distribuir tarefas e funções adequadas a cada funcionário da 

equipe; Responsabilizar-se pelo remanejamento dos funcionários de enfermagem sob sua supervisão; Desempenhar técnicas básicas e 

procedimentos invasivos (sondagens, grandes curativos) segundo protocolos; Participar do atendimento em sala de emergência; Receber 

e passar plantão; Fazer corrida de leito; Identificar paciente com AIH; Buscar vagas nos hospitais, Central de Leitos, na ausência do 

profissional administrativo ou na incapacidade deste em fazê-lo; Priorizar pacientes na fila, quando as condições na Unidade se fizerem 

necessária e quando os auxiliares de enfermagem requisitarem; Fazer relatórios de ocorrências dos pacientes e também dos auxiliares 

de enfermagem; Fazer prescrição e cuidados de enfermagem conforme Lei Federal nº 7498/86; Outras atribuições correlatas; 

 

ENGENHEIRO 

A carreira inclui a atividade pertinente à engenharia, principalmente a civil, e a coordenação de grupo de auxiliares, no desempenho de 

atividades afins. 

 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

Exercer fiscalização ambiental, arborização urbana, emissão de laudos, implantação e gestão de unidades de conservação, execução de 

viveiros de mudas, monitoramento de recursos hídricos do Município, educação ambiental, reflorestamento de áreas degradas, 

implantação de mata cilar, execução de projetos para implantação de florestas nativas e plantadas, participação em convênios com 

entidades ambientais públicas, privadas e governamentais, operação em conjunto com outros órgãos ambientais, elaboração de planos 

de manejo ambiental, implantação e gestão de sistemas municipais de conservação e aplicação da legislação municipal. 

 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

A carreira envolve a atividade própria de farmácia (bioquímica). 

 

FISCAL MUNICIPAL 

A carreira abrange todas as atividades de fiscalização municipal, as quais se desdobram as fiscalizações de obras públicas, tributação, 

posturas, edificações e saúde. As atividades se cumprem segundo normas específicas. 

 

HISTORIADO 

A carreira inclui, fundamentalmente, o planejamento, a coordenação, e a manutenção do sistema de informática da documentação. O 

trabalho compreende, entre outros itens, selecionar, processar e armazenar dados e documentos relativos à administração; planejar, 

alimentar e manter bancos de dados pertinentes ao Governo e administração municipal; analisar e anexar documentos, centralizar as 

informações relativas à entidade; recuperar dados e informações; promover a pesquisa bibliográfica relativa ao Município. 

 

MECÂNICO 

A carreira inclui as atividades especializadas de manutenção e reparo de veículos automotores (veículos de passageiros e caminhão). 

 

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 

A carreira inclui as atividades especializadas de manutenção e reparo de veículos automotores denominados máquinas pesadas: nas 

atividades, também inclui, sendo necessário, a relativa a veículos leves. 

 

MÉDICO (CLÍNICO GERAL, ANESTESISTA, ANGIOLOGISTA, MÉDICO DO TRABALHO, PEDIATRA, GINECOLOGISTA, 

GINECOLOGISTA OBSTETRA, DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGISTA, GASTROENTEROLOGISTA, 

GERIATRIA, HEBIATRA, MASTOLOGISTA, NEONATOLOGISTA, INFECTOLOGISTA, NEUROLOGISTA, NEFROLOGISTA, 
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OFTALMOLOGISTA, OTORRINORALINGOLOGISTA, ORTOPEDISTA, REUMATOLOGISTA, RADIOLOGISTA, SANITARISTA, 

ULTRASSONOGRAFISTA, UROLOGIA, PENEUMOLOGISTA, PSIQUIATRA E AUDITOR). 

A carreira inclui a atividade de natureza médica, de saúde pública ou assistência, de clínica geral ou especializada, incluindo a medicina 

do trabalho, esportiva e de psiquiatria. 

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

A carreira inclui atividade de saúde pública, no campo de veterinária. 

 

MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA, CLÍNICO GERAL, PEDIATRA e CIRURGIÃO) 

Examinar o paciente, utilizando os instrumentos adequados que permitam classificar os atendimentos conforme a prioridade de 

atendimento por risco de vida definidas em protocolo da Secretaria Municipal de Saúde; avaliar as condições de saúde e estabelecer 

diagnósticos; solicitar exames subsidiários, analisando e interpretando seus resultados; prestar pronto atendimento a pacientes 

ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo condutas, inclusive pela internação, quando necessária; 

estabelecer o plano médico- terapêutico, orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos e demais terapêuticas apropriadas a 

cada paciente, reavaliando, no mínimo uma vez em cada turno, os pacientes durante o período de permanência destes dentro da área 

física da unidade; realizar registros adequados sobre os pacientes; participar em todas as atividades para que for designado pela chefia 

imediata; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas correlatas à sua área 

de competência; obedecer ao Código de Ética Médica; cumprir a carga horária, conforme escala da coordenação da unidade, exercendo a 

sua função, inclusive, sábados e domingos; outras atribuições correlatas. 

 

MESTRE DE OBRAS 

A carreira inclui as atividades de natureza auxiliares de engenharia. 

 

MOTOBOY 

Executar tarefas pertinentes à condução de motocicleta; transportar documentos, malotes e objetos de interesse da administração 

pública, com segurança e agilidade; executar serviços internos e externos sob orientação da chefia imediata. 

 

MOTORISTA CNH “D” 

A carreira inclui toda a atividade relacionada com a condução de veículo do denominado transporte leve (veículos de passageiros e 

caminhão), na Administração Municipal, observadas as normas da legislação nacional de trânsito. 

 

MOTORISTA CNH “B” 

Condução de veículos leves, exceto os dotados de equipamentos especiais (ambulâncias) 

 

ODONTÓLOGO 

A carreira envolve as atribuições de saúde, no campo odontológico, com características nitidamente de assistência. 

 

ODONTÓLOGO: ESPECIALISTA EM ORTODONTIA 

Estimular e executar medidas de promoção, prevenção e recuperação em saúde bucal; realizar procedimentos clínicos de diagnóstico das 

alterações do desenvolvimento do aparelho mastigatório e a correção das estruturas dento-faciais, de acordo com as normas, critérios e 

resoluções estabelecidas pela coordenação do serviço de odontologia do município; diagnosticar, previnir, interceptar e estabelecer 

prognóstico das maloclusões e disfunções neuromusculares; planejar e executar tratamento com finalidade ortodôntica mediante 

indicação, aplicação e controle dos aparelhos mecanoterápicos e funcionais, para obter e manter relações oclusais normais em harmonia 

funcional, estética e fisiológica com as estruturas faciais; atuar, interdisciplinarmente com outras especialidades, médicas ou 

odontológicas a fim de promover tratamento integral da face e suas alterações; planejar e executar procedimentos clínicos como: 

colocação de mantenedor de espaço, colocação do aparelho fixo bilateral para fechamento de diastema, colocação de aparelhos 

removíveis, colocação de placa de mordida, colocação de plano inclinado, manutenção e conserto de aparelhos ortodônticos.  
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ODONTÓLOGO: CIRURGIÃO 

É executado por odontólogos, com conhecimentos técnicos específicos em cirurgias odontológicas e tendo como responsabilidade: 

Realizar procedimentos clínicos de diagnóstico das alterações patológicas que requeiram intervenções cirúrgicas; Realizar tratamentos 

cirúrgicos em nível ambulatoriais como : remoção de resto radicular, remoção de foco residual, exodontia de dente decíduo, exodontia 

de dentes permanentes, tratamento de alveolite, tratamento de hemorragias pós-cirúrgicas, frenectomia, reimplante dental com 

contenção ou esplintagem, drenagem de abcesso intra ou extra oral, alveolectomia, aprofundamento de vestíbulo, remoção de cistos, 

curetagem periapical e tratamento cirúrgico de fístulas intra e extra oral. 

 

ODONTÓLOGO: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 

Cirurgia e traumatologia buco-maxio-faciais é a especialidade de quem como objetivo o diagnóstico e tratamento cirúrgico e coadjuvante 

das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estrutura crânio-faciais 

associadas. As áreas de competência para atuação do especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxo-Faciais incluem: Implantes; 

enxerto; transplantes e reimplantes; biópsias; cirurgia com finalidade protética; cirurgia com finalidade ortodôntica; cirurgia ortognática; 

tratamento de cistos; afecções radiculares e periradiculares; doenças das glândulas salivares; doenças da articulação têmporo-

mandibular; lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial; malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da 

mandíbula; tumores benignos da cavidade bucal; tumores malígnos da cavidade bucal; quando o especialista deverá atuar integrado em 

equipe de oncologista; e, de distúrbios neurológico com manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista e neurocirurgião. 

 

ODONTÓLOGO: PATOLOGIA BUCAL 

Patologia bucal é a especialidade que tem como objetivo o estudo laboratorial das alterações da cavidade bucal e estruturas anexas, 

visando ao diagnóstico final e ao prognóstico dessas alterações. Para o melhor exercício de sua atividade, o especialista deverá se valer 

de dados clínicos exames complementares. As áreas de competência para atuação do especialista em Patologia Bucal incluem a execução 

de exames laboratoriais microscópicos, bioquímicos e outros bem como a interpretação de seus resultados. 

 

ODONTÓLOGO: ESPECIALISTA PERIODONTIA 

Periodontia é a especialidade que tem como objetivo o estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças gengivais e 

periondontais, visando à promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal. As áreas de competência para atuação do especialista 

em Periodontia incluem: avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; controle de causas das doenças gengivais e periodontais; 

controle de sequelas e danos das doenças gengivais e periodontais; procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração 

dos tecidos periodontais; outros procedimentos necessários a manutenção ou à complementação do tratamento das doenças gengivais e 

periodontais; e, colocação de implantes e enxertos ósseos. 

 

ODONTÓLOGO: NECESSIDADES ESPECIAIS 

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais é a especialidade que tem por objetivo o diagnóstico, a preservação, o 

tratamento e controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam uma complexidade no seus sistema biológico e/ou 

psicológico e/ou social, bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdiciplinar com outros profissionais de saúde e 

áreas correlatas com o paciente. 

 

ODONTÓLOGO: PROTESISTA 

É de competência dos profissionais especialistas em Prótese Dental, com conhecimentos técnicos específicos, tendo como atribuições: 

Estimular e executar medidas de promoção, prevenção e recuperação em saúde bucal; Realizar procedimentos clínicos de reabilitação, 

de acordo com as normas e resoluções estabelecidas pela coordenação de serviço de odontologia do município; Planejar e executar 

procedimentos clínicos de reabilitação dos usuários através de: próteses fixas, próteses parciais removíveis e próteses totais removíveis. 

 

ODONTÓLOGO: ENDODONTISTA 

É executado por especialistas em Endodontia, com conhecimentos técnicos e científicos, tendo como atribuições: Realizar procedimentos 

clínicos de diagnósticos das alterações patológicos da polpa dentária, e suas repercussões na região periapical; Planejar e executar 

tratamento endodôntico de dentes uniradiculares, biradiculares, triradiculares e multiradiculares. Realizar tratamento expectante, 

capeamento direto e indireto, apicigênese, apicificação, traumatismo dentário, clareamento dental endógeno e exógeno, tratamento de 
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perfurações, reabsorção interna e externa em dentes permanentes; Diagnosticar causas de sensibilidade dentária que podem ser 

tratadas por medidas cirúrgicas ou não cirúrgicas; Tratar causas de fratura dentária com exposição pulpar ou avulsão. 

 

ODONTÓLOGO: PERIODONTISTA 

É executado por especialista em Periodontia, com conhecimentos técnicos e científicos, tendo como atribuições: Realizar procedimentos 

clínicos de diagnóstico das alterações patológicas da periodonto, e tratamento das estruturas de suporte e sustentação dos dentes; tratar 

e previnir alterações periodontais, através de métodos de controle da placa bacteriana por profilaxia, instrução sobre higiene bucal e 

higiene bucal supervisionada; executar remoção de tártaros através de respagem corono-radicular, curetagem supra e subgengival; 

realizar tratamentos cirúrgicos para recuperação do periodonto como: gengivectomia, gengivoplastia, aumento de coroa clínica e 

ulectomia. 

 

ODONTÓLOGO: SAÚDE PÚBLICA 

É executado por especialista em odontologia social, com conhecimento técnicos específicos, tendo como atribuições: Participar do 

processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas nas unidades de saúde bucal do Município; Identificar 

as necessidades e as expectativas da população em relação à saúde bucal; Estimular e executar medidas de promoção de saúde, 

atividades educativas e preventivas em saúde bucal; Executar ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva 

assistindo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF), bem como a indivíduos e grupos 

específicos, de acordo com as prioridades locais no âmbito do Município; Executar ações básicas de vigilância epidemiológica; Realizar 

exame clínico com a finalidade de conhecer a situação epidemiológica de saúde bucal da comunidade; Realizar procedimentos clínicos 

definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS) e na Norma Operacional de Asssistência a Saúde (NOAS) 

vigentes. 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

A carreira absorve as atividades burocráticas de maior complexidade, por envolverem, fundamentalmente; elaboração de minutas de 

documentos normativos e técnicos, de natureza administrativa; construção de expediente e elaboração de minutas de despacho; 

elaboração de atas de reuniões, elaboração de pareceres sobre assuntos de pessoal, material, patrimônio, transporte e serviços gerais; 

elaboração de relatórios e gráficos demonstrativos; implantação de serviços; participação de atividades de desenvolvimento urbano; 

orientação a auxiliares; implantação de controles; execução de tarefas de natureza datilográfica e de redação de textos; elaboração e 

propostas orçamentais; conferência, registro de dados e documentos, elaboração de minutas e quadros demonstrativos. 

 

OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

Esta carreira abrange as atividades tradicionalmente conhecidas como ofícios, entre eles as pertinentes a marcenaria, carpintaria, bem 

como as de pedreiro, calceteiro, bombeiro, soldador, exumação e inumação; atividades ligadas às jazidas de pedreira. 

 

OPERADOR DE SISTEMA 

Esta carreira envolve as atividades de processamento automático de dados relativos à administração municipal, envolvendo redação de 

texto, operação de computadores e digitação de dados. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB – ARTES/ CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/ EDUCAÇÃO FÍSICA/ GEOGRAFIA/ HISTÓRIA/ 

LETRAS/ESPANHOL/ LETRAS/INGLÊS/ LETRAS/LÍNGUA PORTUGUESA/ MATEMÁTICA/ EDUCAÇÃO RELIGIOSA/ SÉRIES 

INICIAIS) 

Exercer a docência na educação básica, em Centros de Educação Infantil e Unidade Escolar, responsabilizando-se pela regência de 

turmas ou de aulas, pela orientação de aprendizagem da educação de jovens e adultos, pela substituição eventual de docente, pelo 

ensino do uso da biblioteca, pela docência em laboratórios de ensino, em sala de recursos didáticos, em oficina pedagógica e pela 

recuperação de alunos com deficiência de aprendizagem; Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução, 

controle e avaliação do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola; Participar da 

elaboração do Calendário Escolar; Exercer atividades de coordenação pedagógica de área de conhecimento específico nos termos do 

regulamento; Atuar na elaboração e implementação de projetos educacionais ou como docente em projeto de formação continuada de 

educadores, na forma do regulamento; Atuar na elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da 

escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; Participar de cursos e programas de capacitação profissional, 
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realizados pela Secretaria Municipal de Educação ou pela Instituição; Acompanhar e analisar sistematicamente seus alunos durante o 

processo de ensino-aprendizagem; Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas; Participar e 

incentivar os alunos nas avaliações externas; Promover e participar de atividades complementares ao processo de sua formação 

profissional; Executar trabalhos de escrituração da classe sob sua responsabilidade; Exercer outras atribuições correlatas compatíveis 

integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no regulamento desta lei e no Regimento 

Escolar; Participar dos diversos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e ou pela Instituição. 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Exercer atividade envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; assistir ao enfermeiro, no 

qual lhe couber; participar do planejamento e programação de assistência de enfermagem; execução de ações assistenciais de 

enfermagem, no que lhe couber; participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar da 

equipe de saúde. 

 

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 

Participar do treinamento de atendentes de consultórios dentários; colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos 

levantamentos e estudos epidemiológicos como coordenador monitor e anotador; educar e orientar pacientes ou grupos de pacientes 

sobre a prevenção tratamento das doenças bucais; fazer demonstração de técnicas de escovação; responder pela administração clínica; 

supervisionar; sob delegação, o trabalho dos atendentes de consultório dentário; fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais; 

realizar testes de vitalidade pulpar; realizar a remoção de indultos, placas e cálculos supra gengivais; executar a aplicação de substâncias 

para prevenção de cárie dental; inserir e condensar substâncias restauradoras; polir restaurações, vedando-se a escultura; proceder a 

limpeza e anti-sepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; remover suturas; confeccionar modelos; preparar moldeiras. 

 

TÉCNICO DE OBRAS E SERVIÇOS 

A carreira consolida as atividades, de natureza relativamente complexa, de assistência e operações de obras e serviços municipais 

(técnico de edificações, operador de usina de asfalto, laboratorista de solos e concretos, técnicos de estradas e supervisão de pedreira). 

 

TÉCNICO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 

A carreira abrange a atividade: elaboração e execução orçamentária e financeira; registros dos fatos da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial; elaboração de balanços e demonstrativos; realização de pagamentos e recebimentos, bem como a guarda e 

movimentação de valores; elaboração de relatórios e demonstrativos; elaboração dos relatórios das prestações de contas. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Inspecionar os locais, instalações e equipamentos da Prefeitura, observando as condições de trabalho, para determinar fatores e riscos 

de acidentes; estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos de instalações, 

verificando sua observância para prevenir acidentes; inspecionar os postos de prevenção de incêndio, examinando as mangueiras, 

hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndio; instruir os seguidores sobre as normas de segurança de trabalho; 

ministrar palestras e treinamentos sobre segurança do trabalho; coordenar a publicação de materiais sobre segurança do trabalho, 

preparando instruções e orientando sobre a criação de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; 

participar de reuniões sobre segurança do trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a 

viabilidade de medidas de segurança de proposta, para aperfeiçoar o sistema existente; orientar a criação e manutenção da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.  

 

TÉCNICO DE SAÚDE: ANÁLISES CLINÍCAS E RADIOLOGIA 

A carreira abrange os setores técnicos, de grau médio de escolaridade, como os de análises clínicas, raios-X, medicina e segurança do 

trabalho e higiene dentária (THD). 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Esta carreira atua nas áreas de saúde e educação, que utiliza como recursos terapêuticos atividades criativas (manuais, artísticas, 

artesanais e expressivas), para avaliar, prevenir, tratar e reabilitar pacientes com disfunções do desenvolvimento, físicas, sociais e 

psíquicos, visando sua melhor adaptação ao meio ambiente. 
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TOPÓGRAFO 

Esta carreira abrange toda a atividade própria de topografia. 

 

TRABALHADOR BRAÇAL 

A carreira reúne todas as tarefas tipicamente de trabalhos braçais, os quais se ligam, diretamente, por seu caráter elementar e auxiliar, 

à execução de obras e serviços. 
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ANEXO III 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

Atesto para os devidos fins de direito que o Sr (a) ___________________________________ é portador (a) da (s) deficiência (s) 

______________________, Código Internacional da Doença (CID) __________, que resulta(m) na perda da(s) seguinte(s) função 

(ões) ______________________.  

Data: ____/_____/_____ 

_____________________________________________. 

(Nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de deficiência/doença do candidato e carimbo, caso 

contrário, o atestado não terá validade).  
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ANEXO IV 

MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 

 

 

 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sabará/MG - Edital 001/2016 

 

Nome do candidato: _______________________________________________________________________________ 

Inscrição do candidato: _____________________________________________________________________________ 

Descrição do cargo pretendido: ______________________________________________________________________ 

 

Declaro que preencho as condições trazidas no Edital, especialmente as descritas no subitem 3.6.11.2, para o ato de isenção da taxa de 

inscrição, tendo em vista que a renda per capita de minha família, considerando-se, para tanto, os ganhos dos membros do núcleo 

familiar, que vivem sob o mesmo teto, é insuficiente para arcar com o pagamento da referida taxa de inscrição.  

 

Ao assinar esta declaração assumo total responsabilidade legal dos termos aqui apresentados.  

 

Data: ____/_____/201_ 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

 

 


