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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001 DE 2013 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
A Prefeitura Municipal de PARAIBANO, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao que dispõe as Leis Municipais 
05/2005 e 90/2013 faz saber que realizará através do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, Concurso Público para Provimento 
de Vagas por meio de Provas, existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura obedecendo às disposições legais e que se 
regerá de acordo com as normas relativas à sua realização e com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte 
integrante deste Edital.  
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, caso existam, e realizado sob 
inteira responsabilidade, organização e controle do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, doravante denominada de 
Organizadora do Processo. 
1.2. Os cargos objetos do Concurso Público, juntamente com total de vagas, carga horária e pré-requisitos encontram-se 
especificados no ANEXO I deste Edital. 
1.3. O candidato deverá observar, rigorosamente, o presente Edital e os comunicados a serem informados no endereço 
eletrônico www.institutomachadodeassis.com.br, vindo tais documentos a constituir parte integrante deste Edital.  
Os aprovados no Concurso Público, objeto deste Edital, para os cargos públicos inseridos no âmbito da Administração 
Municipal, quando nomeados, estão submetidos às normas e condutas estabelecidas na, Lei Orgânica do Município e nas leis 
municipais vigentes. 
1.4. O regime de trabalho é o Estatutário. 
1.5. No ato da inscrição o candidato deverá escolher o cargo e o código correspondente para o qual deseja concorrer, 
conforme Anexo I do presente Edital. 
1.6. O certame destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos existentes no quadro permanente no 
Município de PARAIBANO. 
1.7. Os membros da Comissão Organizadora do Concurso público instituídos pela Prefeitura Municipal de PARAIBANO e 
funcionários do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o 3º grau, não poderão participar do certame, sob pena de exclusão dos mesmos a qualquer 
tempo, sem devolução da taxa de inscrição.  
1.8. O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalhamento de informações 
concernentes ao objeto do concurso: 
Anexo I -  Demonstrativos dos códigos dos cargos, os pré-requisitos/escolaridade, número de vagas, jornada de trabalho, 
turno de realização da prova objetiva, taxa de inscrição e a remuneração mensal. 
Anexo II - Cronograma Previsto. 
Anexo III - Modelo de Curriculum e Tabela de Títulos. 
Anexo IV - Requerimento de Necessidades Especiais. 
Anexo V – Formulário de Recursos 
Anexo VI – Conteúdo Programático dos Cargos. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. A inscrição será realizada em uma única etapa e estarão abertas, pela Internet, no site do INSTITUTO MACHADO DE 
ASSIS (http://www.institutomachadodeassis.com.br), a partir das 09h00min do dia 18 de Dezembro de 2013 até às 23h59min 
do dia 20 de Janeiro de 2014, horário local, com pagamento até dia 21 de Janeiro de 2014.  
2.2. Após o preenchimento do Formulário de Inscrição através da Internet, o candidato deverá imprimir o Boleto Bancário, 
que deverá ser pago em Postos PAG CONTAS, nas agências e caixas eletrônicos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, até o dia 21 
de Janeiro de 2014 (observado o horário estabelecido pelo Banco do Brasil para quitação nesta data). O valor da inscrição é 
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de acordo com o cargo (ANEXO I) e deverá ser pago em moeda corrente, em espécie, pois em cheque implicará a devida 
compensação, sem a qual a inscrição ficará sem efeito.  
2.3. A inscrição somente será acatada após a confirmação do pagamento, pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, da inscrição 
realizada dentro do prazo estabelecido nos subitens 2.1 deste Edital.  
A inscrição no presente concurso público implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, 
das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese. 
2.4. A importância recolhida relativa à taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma, salvo se houver qualquer 
incidente de culpa exclusiva da Organizadora ou Município de Paraibano que cause prejuízo aos candidatos. 
2.3. O Município de Paraibano e a Organizadora não se responsabilizam por quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informações não verídicas, endereço inexato ou incompleto fornecido pelo candidato. 
2.4. A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de qualquer documento exigido importarão em 
insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, em qualquer tempo, em qualquer etapa 
do certame, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
2.5. O candidato somente será considerado inscrito neste Concurso Público após ter cumprido todas as instruções descritas 
neste item. 
2.6. A inscrição será efetuada apenas via internet. 
2.7. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. 
2.8. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para outros concursos, bem como 
é vedada a alteração do cargo ao qual tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição. 
2.9. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso público no endereço eletrônico 
www.institutomachadodeassis.com.br, na sede do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS e na Sede da Prefeitura Municipal de 
PARAIBANO.  
2.10. Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer alteração posterior.  
2.11. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do correspondente bancário na localidade em que se 
encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
2.12. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição.  
2.13. Caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, a Organizadora poderá solicitá-lo 
posteriormente. Portanto, cabe ao candidato guardar o original do seu comprovante de pagamento, evitando assim futuros 
transtornos. 
2.14. A Organizadora e o Município de Paraibano não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet, 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. 
2.15. O interessado que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e nos prazos estabelecidos neste Edital 
estará automaticamente excluído do certame. 
2.16. Não é permitido ao candidato efetuar mais de uma inscrição, devendo o mesmo observar o turno de realização da 
prova objetiva, tendo em vista que é permitido apenas a realização de 1 (uma) prova objetiva por turno para cada candidato. 
2.17. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horário de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigorosamente o Edital e os comunicados a serem divulgados no site 
www.institutomachadodeassis.com.br.  
2.18. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento e outros 
deverão ser corrigidos dentro do prazo para interposição de recursos referentes às inscrições deferidas.  
 
3. DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
3.1. O candidato que se julgar amparado pelo Artigo 37, Inciso VIII, da Constituição Federal, pela Lei Federal nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989 e regulamentada pelo Decreto n.º 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, publicado no DOU de 21/12/99, 
Seção 1 e alterações, poderá concorrer às vagas reservadas a portadores de deficiência. Do total de vagas para cada cargo, e 
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as vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, serão 5% (cinco por cento) reservadas 
aos candidatos portadores de necessidades especiais, desde que enviem laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como a 
provável causa da deficiência e a compatibilidade com o exercício do cargo. 
3.2. A inscrição dos candidatos portadores de deficiência far-se-á de acordo com o item 2, observando-se o seguinte: 
3.3. O candidato portador de deficiência que pretende concorrer às vagas deverá, sob as penas da lei, declarar esta condição 
no campo específico da Ficha de Inscrição. 
3.4. O candidato ou pessoas com deficiência que realizar inscrição via internet deverá imprimir cópia da ficha de inscrição 
juntamente com o LAUDO MÉDICO ORIGINAL e postar até a data estipulada no Anexo II – Cronograma Previsto, via SEDEX, ao 
endereço do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – Rua Magalhães Filho, 1825, bairro Marquês, Teresina – PI, CEP 64002-450, sob 
pena de não ter sua inscrição efetivada.  
3.5. O não envio do laudo médico implica na não aceitação da inscrição do candidato como portador de deficiência, ainda 
que o mesmo tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição. 
3.6. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), por qualquer via, é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. O Instituto Machado de Assis  não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a 
chegada dessa documentação a seu destino.  
3.7. O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) terá validade  somente  para  este  concurso  público  e  não  
será  devolvido,  assim  como  não  serão fornecidas cópias dessa documentação. 
3.8. O Candidato portador de deficiência que necessitar de auxílio para a realização das provas deve solicitá-la no ato da 
inscrição na Ficha de Inscrição Online, enviando juntamente com o laudo, o REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
(anexo V) com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista de sua área de necessidade especial, para 
avaliação da Organizadora, indicando claramente quais os recursos especiais necessários (prova ampliada, intérprete de 
LIBRAS, ledor, auxílio para transcrição, sala de fácil acesso ou tempo adicional), arcando com as consequências de sua 
omissão. 
3.8.1. O Intérprete de LIBRAS fará o papel de fiscal de sala e não o de ler a prova para o candidato. 
3.9.  O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional de, no máximo, meia hora para realização das provas, 
deverá indicar na solicitação de inscrição e, além de enviar a documentação indicada no subitem 3.4 e 3.8, deverá 
encaminhar solicitação, por escrito, na forma e no prazo previsto no subitem 3.4, com justificativa acompanhada de laudo e 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o 
parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
3.10. As candidatas que tiverem a necessidade de amamentar no dia da prova objetiva também devem enviar o 
REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS (anexo V), conforme instruções no item 3.4, devendo a mesma, no dia da 
realização da prova objetiva, levar um acompanhante que ficará com a guarda da criança em local reservado. A 
amamentação se dará nos momentos que se fizerem necessários, não sendo dado nenhum tipo de compensação em relação 
ao tempo de prova utilizado com a amamentação. A ausência de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a 
prova.  
3.11. O candidato que não atender ao dispositivo do item 3.8 não terá auxílio para a realização das provas, seja qual for o 
motivo alegado da não solicitação. 
3.12. A realização das provas em condições especiais requeridas pelo candidato, conforme disposto no subitem 3.8, ficará 
sujeita ainda à apreciação e deliberação da Organizadora, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
3.13. Caso o candidato não tenha sido classificado como portador de deficiência (artigo 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99 e 
suas alterações) este passará a concorrer juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem 
de classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 
3.14. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, após a aprovação neste concurso público, deverão 
submeter-se à perícia médica promovida por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura Municipal de Paraibano, que 
verificará sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, bem como sobre o grau de deficiência incapacitante 
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para o exercício do cargo, nos termos do art. 43 do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 
5.296 de 2 de dezembro de 2004, sendo a decisão final da equipe multiprofissional soberana e definitiva. 
3.15. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato ou 
pessoas com deficiência à avaliação da Equipe Multiprofissional.  
3.16. Os candidatos que não se enquadrarem nos requisitos mínimos para o exercício do cargo pela equipe multiprofissional 
ou não comparecerem no dia, hora e local marcado para a realização da avaliação por essa equipe serão considerados 
ELIMINADOS do concurso público. 
3.17. As vagas reservadas a portadores de deficiências não preenchidas serão revertidas aos demais candidatos habilitados 
de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem classificatória. 
3.18. Após a investidura do candidato portador de deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria. 
3.19. O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido ou por outra via diferente do SEDEX, causará o 
indeferimento do seu pedido de inscrição como candidato ou pessoas com deficiência e fará com que o candidato participe 
do certame em igualdade de condições com os demais candidatos.  
3.20. O candidato ou pessoas com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação.  
3.21. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos candidato ou pessoas com deficiência dar-se-á no 
exato número de vaga da reserva, constando na lista geral de classificação do cargo a concorrer, e em lista específica para 
deficientes.  
 
4. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
4.1. As provas serão aplicadas na cidade de PARAIBANO.  
4.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 40 questões de múltipla escolha com 04 
alternativas em que somente uma é correta, de caráter eliminatório e classificatório, compatíveis com o nível de 
escolaridade, com a formação acadêmica exigida, com as atribuições do cargo e conteúdo programático presente no Anexo V 
deste Edital, atendendo à especificidade do cargo. Para os cargos de  Professor, haverá ainda uma segunda fase, de caráter 
classificatório apenas, que seguirá o disposto no anexo referente à títulos.  
4.3. A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, de acordo com o número de candidatos inscritos podendo ser 
realizada nos dois turnos, e está prevista para o dia 26 de Janeiro de 2014, no horário de 9h00min às 13h00min.  
4.4. No dia da realização da Prova, não será permitida a entrada do Candidato que se apresentar após o fechamento dos 
portões, às 09h00min, de acordo com o horário local.  
4.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 1 (uma) hora do 
horário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se 
apresentarem após o horário determinado para o início dos exames.  
4.6.  O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de Documento de Identidade (RG), ou qualquer documento 
oficial de identidade, com foto, de comprovante do pagamento de inscrição e de caneta esferográfica azul ou preta, fabricada 
em material transparente.  
4.7.  Consideram-se como documentos válidos para identificação do candidato: Cédula de identidade (RG) expedida pelas 
Secretarias de Segurança Pública (SSP) pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Policia Federal; identidade expedida 
pelo Ministério das Relações Exteriores para Estrangeiros; Identificação fornecida por Ordem ou Conselhos de Classes que 
por lei tenham validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Dispensa 
de Corporação; Certificado de Reservista; Passaporte; e a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997.  
4.8.  Não serão aceitos como documentos de identidade aqueles que não estejam listados no item, tais como: Protocolo, 
certidão do nascimento, e casamento, título eleitoral, carteira nacional de habilitação em modelo anterior à lei número 
9503/97, carteira de estudante, crachás, identidade funcional de natureza privada, cópias de documentos mesmo que 
autenticadas em documentos ilegíveis ou danificados.  
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4.9.   Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o documento de identificação 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar Boletim de Ocorrência de órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30(trinta) dias ou outro documento de identificação com foto conforme elencado no subitem 4.7. 
4.10. O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova do Concurso antes de decorrido uma hora (1 hora) do seu 
início, mediante assinatura do TERMO DE DESISTÊNCIA, disponibilizados pelos fiscais de sala.  
4.11.  O candidato somente poderá levar o seu caderno de prova ao deixar em definitivo a sala nos últimos 30 minutos (trinta 
minutos) do término das provas.  
4.12.  Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, mas este apresente 
o comprovante de pagamento de inscrição, o mesmo poderá participar do certame, devendo tal fato ser registrado em Ata 
de Ocorrência da Sala.  
4.13.  Em caso de eventuais erros verificados quanto ao nome do candidato, sexo, data de nascimento, endereço e número 
do documento de identidade, as correções serão feitas imediatamente no dia das provas e deverá ser registrada em Ata de 
Ocorrência de Sala.  
4.14.  Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portarem boné e utilizarem aparelhos celulares ou 
similares, calculadoras ou similares, walkman, ipods, receptores ou similares, relógios, livros, anotações, impressos ou 
quaisquer outros materiais de consulta, bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato 
que descumprir essa determinação.  
4.15.  Será EXCLUÍDO da seleção o candidato que:  

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

4.16. Os três (3) últimos candidatos que concluírem a prova deverão permanecer na sala e somente serão liberados após a 
entrega do cartão respostas dos mesmos.  
4.17. Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou não for transcrita do 
caderno de prova para o Cartão Resposta.  
4.18. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de conhecimentos gerais e 
específicos, nem substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado.  
4.19. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão – 
resposta.  
4.20. Na correção do CARTÃO–RESPOSTA será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de uma opção assinalada 
e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco.  
4.21. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela 
prevista no programa, deverá ser arguida em sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital. (Anexo II – Cronograma 
Previsto).  
4.22. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação de provas e/ou pela 
Comissão responsável, informações referentes ao conteúdo das provas.  
4.23. Na Prova Escrita Objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será atribuído a 
todos os candidatos.  
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4.24. Mediante eventual necessidade de o candidato ausentar-se da sala no decorrer da prova, será acompanhado por um 
fiscal.  
4.25. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se a absoluta imparcialidade do resultado.  
4.26. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado na data constante no Cronograma de Execução do Concurso, 
Anexo II deste Edital.  
4.27. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.  
4.28.  Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, há interposição de recursos contra o 
resultado do gabarito da prova objetiva. 
4.29. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o CARTÃO-RESPOSTA, que será o único documento 
válido para correção. 
4.30. O candidato deverá seguir as recomendações contidas em seu CARTÃO-RESPOSTA e no caderno de questões. 
4.31. O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA e sua respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato, 
sendo desclassificado o candidato que não assinar o seu CARTÃO-RESPOSTA.  
4.32. Não haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA em hipótese alguma. 
4.33. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu CARTÃO-
RESPOSTA, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
4.34. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o 
número de seu documento de identidade. 
4.35. Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer qualquer tipo de anotações que não seja em seu 
CARTÃO-RESPOSTA e/ou CADERNO DE QUESTÕES. 
4.36. A Organizadora não fará correção manual de CARTÕES RESPOSTA, portanto, erros na marcação do CARTÃO RESPOSTA é 
de inteira responsabilidade do candidato. 
 
5. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
5.1. A Prova Objetiva é de caráter Eliminatória e Classificatória. 
5.2. Será considerado habilitado na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do 
somatório dos pontos correspondentes ao conjunto das modalidades que compõem a Prova Objetiva e ficar classificado na 
posição correspondente até 03 (três) vezes o número de vagas prevista para o cargo.  
5.3. O candidato não habilitado será EXCLUÍDO do certame.  
5.4. As provas para o cargo contemplado neste Concurso será composta conforme discriminação abaixo: 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE 
QUESTÕES 

PESO PONTOS 

Administrador 
Assistente Social 
Bioquímico 
Coordenador 
Dentista 
Educador Físico 
Enfermeiro PSF 

LÍNGUA PORTUGUESA 15 01 15 

CONHECIMENTOS 
GERAIS / ATUALIDADES 

05 01 05 

INFORMÁTICA 
 

05 
 

01 
 

05 
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Enfermeiro / Hospital 
Engenheiro Civil 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Médico PSF 
Médico Plantonista / Hospital 
Nutricionista 
Procurador do Município 
Psicólogo 
Químico 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

15 
 

01 
 

15 
 

TOTAL 40  40 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSORES 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE 
QUESTÕES 

PESO PONTOS 

Professor de 1º ao 5º ano 
Professor Infantil / Creche 
Professor de Inglês (6º ao 9º ano) 
Professor de Matemática (6º ao 9º 
ano) 
Professor de Português (6º ao 9º 
ano) 
Professor de Ciências (6º ao 9º 
ano) 

LÍNGUA PORTUGUESA 15 01 15 

FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO 

10 01 10 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

15 
 

01 
 

15 
 

TOTAL 40  40 
 

NÍVEL MÉDIO / NÍVEL TÉCNICO 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE 
QUESTÕES 

PESO PONTOS 

Agente Administrativo 
Agente de Portaria 
Cuidador de Creche 
Digitador 
Entrevistador Cadastral 
Guarda Municipal 
Instrutor de Informática 

LÍNGUA PORTUGUESA 15 01 15 

CONHECIMENTOS 
GERAIS / ATUALIDADES 

05 01 05 

INFORMÁTICA 
 

05 
 

01 
 

05 
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Motorista 
Recepcionista 
Técnico em Agropecuária 
Técnico em Contabilidade 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Laboratório 
Técnico em Radiologia 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

15 01 15 

TOTAL 40  40 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE 
QUESTÕES 

PESO PONTOS 

Auxiliar Operacional de Serviços 
Diversos 
Eletricista 
Encanador 
Operador de Máquinas Pesadas 

LÍNGUA PORTUGUESA 20 01 20 

MATEMÁTICA 15 01 15 

TOTAL 40  40 
 

5.5. Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas serão divulgados em até 48 (horas) após a realização das 
provas no site eletrônico (www.institutomachadodeassis.com.br). 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
6.1. Será considerado aprovado e classificado no Concurso, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva. Sendo que tais candidatos 
configurarão na lista de classificação final, de acordo com o que dispõe o item 6.2, e serão convocados para tomarem posse 
de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.  
6.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação para o 
cargo.  
6.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art.27 da Lei nº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). 
6.4. Persistindo o empate, o desempate beneficiará o candidato que:  

1º) Maior pontuação na Prova Objetiva; 
2º) Maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
3º) Maior pontuação na Prova de Língua Portuguesa; 
4º) Maior idade, dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos. 
 

7. DA PROVA DE TÍTULOS 
7.1. Somente os candidatos concorrentes aos cargos Professor participarão desta fase do concurso. Para os demais cargos, o 
certame se define com a aprovação na prova objetiva.  
7.2. A prova de títulos, de caráter apenas classificatório, será aplicada para os candidatos habilitados na Prova Objetiva. Esta 
prova valerá, no máximo 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos supere tal valor.  
7.3. Os critérios para avaliação de títulos encontram-se elencados no Anexo III constante deste edital.  
7.4. Nos termos da legislação brasileira, somente pode ser acolhido como curso de Pós - Graduação, aqueles cursados após 
a Graduação.  

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


 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO 

 

                                                                                                     Pça. Guilhermino Brito N.º 284 
Centro  

CEP 65.670-000 – Paraibano/MA 
  CNPJ.: 05.303.144/0001-30 

Tel.: (99) 3554-1480 / 1112 
 prefeituradeparaibano@hotmail.com. 

 
 

 

9 

7.5. Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão expedidor, carimbo e assinatura do 
responsável e data, bem como a devida autenticação em cartório.  
7.6.  Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a Curso de Especialização, o candidato deverá comprovar 
que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES 
Nº 1, de 03 de abril de 2001). Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às normas do Conselho 
Nacional de Educação (Resolução CNE/CES N.ºCES n.º 1, de 03 de abril de 2001), o título não será considerado.  
7.7. Cada título será considerado uma única vez.  
7.8. Não serão aceitos títulos encaminhados via fax e/ou via correio eletrônico.  
7.9. Deverão ser entregues junto aos títulos cópias autenticadas dos documentos de identificação do candidato, sob pena de 
não avaliação dos títulos apresentados.  
7.10. Somente serão convocados para a apresentação dos títulos os candidatos classificados em até 03 (três) vezes o limite 
do número de vagas e que atendam o estabelecido no Anexo I, no que couber, estando os demais eliminados do concurso.  
7.11. A data para entrega dos títulos ocorrerá no período de 17 a 18 de fevereiro de 2014 na sede da Câmara  Municipal de  
Vereadores de Paraibano - MA,com endereço na Praça Bernardino Brito, s/n centro  não sendo válidos títulos entregues em 
data posterior a definida no edital.  
7.12. O candidato classificado na prova objetiva e concorrente para cargos que seja prevista prova de títulos, deverá entregar 
na sede da Prefeitura Municipal de Paraibano -MA, currículo vitae simplificado, contendo as informações abaixo 
relacionadas, com as devidas comprovações, por intermédio de fotocópias legíveis e autenticadas, sob pena dos títulos não 
serem avaliados: 
a) Documentos pessoais de identificação;  
b) Títulos de Pós – Graduação (Especialização / Mestrado / Doutorado, devidamente reconhecidos e/ou revalidados pelo 
Ministério da Educação;  
c) Cópia autêntica do Diploma de Graduação (obrigatoriamente, no caso da graduação já houver sido concluída ou Certidão 
de Colação de Grau, caso o diploma não tenha sido expedido, conquanto concluída ou antecipada a graduação).  
7.13. Os títulos serão valorados de acordo com os critérios definidos no anexo III.  
7.14. Candidatos que não apresentarem documentos autenticados não terão seus títulos aceitos, não cabendo recurso. 
 
8. DOS RECURSOS 
8.1. Será admitido recurso quanto:  
a) Contra a homologação das inscrições;  
b) Contra o gabarito preliminar da prova objetiva;  
c) Contra a pontuação na prova objetiva;  
d) Contra resultado prova de títulos;  
e) Contra resultado final; 
f) Contra erro material, como equivoco no nome, e/ou na soma das notas (objetivas) e/ou na aplicação do critério de 
desempate.  
8.2. Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor recurso quanto à prova objetiva em face de erro de formulação 
de questões e na correção. Para a interposição, deve-se utilizar formulário próprio constante deste Edital – Anexo V.  
8.3. Os recursos deverão ser interpostos em concordância com o cronograma estabelecido em Edital e apresentado no 
Anexo V.  
8.4. Caberá recurso no prazo de 1(um) dia útil após publicação do resultado final, EXCLUSIVAMENTE, para que haja a 
retificação de eventual erro material.  
8.5. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido, devidamente fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente na sede do INSTITUTO MACHADO 
DE ASSIS ou enviados por SEDEX (data da postagem de acordo com prazo para interposição elencado no anexo II do Edital) 
para o endereço do mesmo conforme citado no item 3.4 deste Edital.  
8.6. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do prazo.  
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8.7. Os candidatos deverão enviar o recurso em 2(duas) vias (original e 1 cópia) digitadas. Cada questão ou item deverá ser 
apresentado em folha separada e identificada conforme modelo de recurso apresentado no Anexo VI deste Edital.  
8.8. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile (fax), telex, telegrama, ou outro meio que não seja o especificado 
neste Edital.  
8.9. A Banca Examinadora para o Concurso público constitui-se como única e última instância para a análise dos recursos, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
8.10. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item não serão avaliados.  
8.11.  O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(os) a todos os candidatos 
presentes à prova, independentemente de formulação de recurso.  
8.12.  O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de acordo 
com o Gabarito Oficial Definitivo.  
8.13.  Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, 
ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a prova.  
8.14.  As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, tanto quanto aos pedidos que forem deferidos como 
aos indeferidos.  
8.15.  Após o julgamento dos recursos, os mesmos serão irrecorríveis na esfera administrativa.  
8.16. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio do site do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
www.institutomachadodeassis.com.br, e ficarão disponibilizadas pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da data de sua 
divulgação.  
8.17. O recurso deverá: 
a) No caso de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, o candidato deverá fazer a indicação da questão em 
que se julgar prejudicado, se houver mais de uma questão a ser recorrida, o candidato terá que preencher a quantidade de 
recursos para cada questão a ser reclamada; 
b) Conter a fundamentação das alegações, comprovadas por meio de citação de artigos amparados pela legislação, itens, 
páginas de livros, nome dos autores e, anexando, sempre que possível, cópia da documentação comprobatória; 
c) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 
preliminarmente indeferido. 
d) O candidato que enviar mais de um recurso para o mesmo quesito a ser recorrido, será considerado o recurso enviado 
com data mais recente, sendo desconsiderados os demais recursos. 
8.18. Recursos cujo teor desrespeite a banca ou que se apresentarem cópia de fundamento de outro recurso serão 
preliminarmente indeferidos. 

 
9. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE 
9.1. O provimento dos cargos obedecerá a ordem de classificação dos candidatos por cargos, às disposições legais 
pertinentes e aos demais requisitos mencionados no ANEXO I deste Edital. 
9.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação, posse e exercício no cargo 
para o qual concorreram, os demais candidatos classificados formaram cadastro de reserva. 
9.3. O candidato deve atender às seguintes condições, quando de sua convocação: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado 
b) Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 
c) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
d) Achar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis; 
e) Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
f) Comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual se inscreveu através de diploma expedito por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, conforme disposto em legislação própria do município de Paraibano, Estado do 
MARANHÃO; 
g) Comprovar curso de formação/técnico em área específica aos cargos que exigirem a partir de diploma de conclusão. 
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h) Ter aptidão física e mental comprovada em prévia inspeção médica oficial e não apresentar deficiência que o incapacite 
para o exercício das funções do cargo para o qual concorre; 
i) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos ou emancipação. 
j) Idoneidade moral; comprovada mediante Atestado de Bons Antecedentes; 
k) Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada até a data de nomeação e posse, quando houver. 
9.4. A posse do candidato aprovado dependerá de: 
a) Comprovação de cumprimento de todos os requisitos exigidos nas normas do Concurso Público, implicando a sua NÃO 
apresentação no prazo estabelecido no Edital de convocação, na eliminação do candidato do Concurso Público a que se 
refere este Edital. 
b) Atestado de sanidade física e mental para o perfeito exercício das funções inerentes ao cargo, emitido por Junta Médica 
do município de Paraibano, considerando-se que a inaptidão para o exercício do cargo implica automática eliminação do 
candidato do Concurso Público; 
c) Apresentação dos documentos abaixo descritos: 
1) (uma) foto 3 X 4, de frente e recente (colorida, sem data e com fundo branco); 
2) Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
3) Cédula de Identidade (original e cópia); 
4) Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e cópia); 
5) Título de eleitor e quitação junto à Justiça Eleitoral; 
6) Certificado Militar, na forma da lei; 
7) Certidão de Nascimento dos filhos com até 21 (vinte e um) anos de idade; 
8) Extrato de participação no PIS ou PASEP, se for o caso; 
9) Diploma  acompanhado de Histórico Escolar, referente a formação e escolaridade exigida para o cargo para o qual foi 
aprovado. 
10) Comprovante da Inscrição  e do Pagamento de anuidade do órgão de classe, se for o caso; 
11) Comprovante de residência (original e cópia); 
12) Declaração de que não acumula cargos públicos; 
13) Atestado de Bons Antecedentes; 
9.5. Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito ao Estágio Probatório de 36 meses contados a partir da data da 
entrada em exercício do servidor. 
9.6. A lotação do candidato convocado será conforme conveniência e necessidade da Administração Pública, sendo excluído 
do certame o candidato que, ao ser convocado, não aceitar a lotação definida pelo município Paraibano. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A homologação do Concurso é da competência do Município de Paraibano, Estado do MARANHÃO. 
10.2. As disposições e instruções contidas nas Capas das Provas e nos Cartões-Resposta constituem normas que 
complementarão o presente Edital.  
10.3.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do 
Certame, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos 
e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.  
10.4.  A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos 
constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Concurso.  
10.5.  A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades constatadas no decorrer do 
processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição, prova ou a nomeação do candidato, sem prejuízo 
das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis.  
10.6.  Todos os atos relativos à presente avaliação seletiva, convocações, avisos e resultados ficarão a cargo da Prefeitura 
Municipal de PARAIBANO e serão publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão, não sendo fornecido ao candidato 
qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso pela entidade organizadora do certame.  
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10.7.  A aprovação do candidato no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à posse, ficando este ato 
condicionado à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Prefeitura Municipal 
de PARAIBANO, Estado do MARANHÃO, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso Público;  
10.8. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na Ficha de 
Inscrição/Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se à sala de coordenação do local em que estiver prestando 
provas e solicitar a correção.  
10.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade 
do Certame, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, 
caso não seja localizado.  
10.10. A Prefeitura Municipal de PARAIBANO e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:  
a) endereço não atualizado;  
b) endereço de difícil acesso;  
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou  
d) endereço errado do candidato;  
e) correspondência recebida por terceiros.  
10.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas correspondentes, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.  
10.16. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, classificação, ou nota de 
candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e homologação em órgão de divulgação oficial.  
10.17. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Certame e, 
quando for o caso, pela Prefeitura Municipal de PARAIBANO e pelo INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, no que a cada número 
de vagas que consta no edital, e aproveitar os excedentes conforme necessidade.  
10.18. Os nomeados deverão submeter-se a exames de capacidade física e mental que serão realizados por junta médica 
designada pela Secretaria Municipal de Saúde, e os que não lograrem aprovação nesses exames serão eliminados. 
10.19. Correrá por conta do candidato a realização de todos os exames médicos necessários, solicitados no ato de sua 
convocação para a posse.  
10.20. O servidor ingresso estará sujeito à avaliação especial de desempenho durante o período do estágio probatório. 
10.21. O concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados da data da homologação de seu resultado, prorrogável por até 
02 (dois) anos, através de ato do chefe do poder executivo municipal. 
10.22. O município de Paraibano convocará os candidatos aprovados por meio de editais a serem afixados no átrio da 
Prefeitura Municipal ou em imprensa oficial do Estado do MARANHÃO. 
10.23. Toda demanda judicial relativa ao cumprimento das normas para provimento de cargo constante deste Edital será de 
responsabilidade do Município para o qual o candidato pleiteou o cargo público. 
10.24. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela Organizadora.  
10.25. A Organizadora reserva-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do 
presente certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis. 
10.26. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este concurso público através do site www.institutomachadodeassis.com.br. 
10.27. É de inteira responsabilidade do candidato todas e quaisquer despesas como transporte, alimentação, deslocamento  
e outras em todas as fases do Concurso Público. 
10.28. Não serão dadas, por telefone,  informações a respeito de datas,  locais e horários de realização das  provas.  O  
candidato  deverá  observar  rigorosamente  os  editais  e  os  comunicados  a  serem divulgados no site da organizadora. 
10.29. A Prefeitura Municipal de PARAIBANO e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam por quaisquer 
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a esta Seleção. 
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10.30. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, revogadas as 
disposições em contrário.  
 

 
 

PARAIBANO/MA, 15 de dezembro de 2013. 
 
 

____________________________________________ 

Maria Aparecida Queiroz Furtado 

Prefeita Municipal de Paraibano-MA 
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ANEXO I  
DEMONSTRATIVO – CÓDIGO, CARGO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS, SALÁRIO E  

VALOR TAXA INSCRIÇÃO  
 

 

CÓDIGO CARGO 
Nº DE 

VAGAS 
C/H 

VENCIMENTO 
INICIAL (R$) 

LOTAÇÃO TAXA REQUISITOS MÍNIMOS 

101 Professor de 1º ao 5º ano 
03 20 h/s 783,50 Rural 90,00 

Graduação em área da 
Educação 

102 Professor de 1º ao 5º ano 
06 20 h/s 783,50 Urbana 90,00 

Graduação em área da 
Educação 

103 Professor Infantil / Creche 
06 20 h/s 783,50 Urbana 90,00 

Formação em Pedagogia e/ou 
especialização na área de 

Pedagogia 

104 Professor de Inglês do 6º ao 
9º ano 01 20 h/s 783,50 

Rural/Varzinha 
(Escola Maria 

Madalena) 
90,00 

Graduação em Letras com 
habilitação em Inglês 

105 Professor de Inglês do 6º ao 
9º ano 01 20 h/s 783,50 

Rural/Poço Verde 
(Escola Pe. Constantino 

Vieira) 
90,00 

Graduação em Letras com 
habilitação em Inglês 

106 Professor de Matemática do 
6º ao 9º ano 

01 20 h/s 783,50 
Rural/Varzinha 
(Escola Maria 

Madalena) 
90,00 

Graduação em Matemática 
e/ou Graduado em Ciências 

com habilitação em 
Matemática 

107 Professor de Português do 6º 
ao 9º ano 01 20 h/s 783,50 

Rural/Varzinha 
(Escola Maria 

Madalena) 
90,00 

Graduação em Letras com 
habilitação em Língua 

Portuguesa 

108 Professor de Português do 6º 
ao 9º ano 02 20 h/s 783,50 

Rural/Poço Verde 
(Escola Pe. Constantino 

Vieira) 
90,00 

Graduação em Letras com 
habilitação em Língua 

Portuguesa 

109 Professor de Ciências do 6º 
ao 9º ano 01 20 h/s 783,50 

Rural/Varzinha 
(Escola Maria 

Madalena) 
90,00 

Graduação em Ciências ou 
Biologia ou Química 

110 Professor de Matemática do 
6º ao 9º ano 

02 20 h/s 783,50 Urbana 90,00 

Graduação em Matemática 
e/ou Graduado em Ciências 

com habilitação em 
Matemática 

111 Professor de Português do 6º 
ao 9º ano 02 20 h/s 783,50 Urbana 90,00 

Graduação em Letras com 
habilitação em Língua 

Portuguesa 

112 Professor de Ciências do 6º 
ao 9º ano 

02 20 h/s 783,50 Urbana 90,00 
Graduação em Ciências ou 

Biologia ou Química 

113 Professor de Inglês do 6º ao 
9º ano 

02 20 h/s 783,50 Urbana 90,00 
Graduação em Letras com 

habilitação em Inglês 

114 Coordenador 
02 40h/s 1.300,00 

Urbana – Secretaria de 
Educação 

90,00 
Curso Superior em Pedagogia 
em Instituição Reconhecida 

pelo MEC 

115 Psicólogo 

01 40h/s 2.000,00 Secretaria de Educação 90,00 

Curso Superior na respectiva 
área do cargo, em Instituição 

reconhecida pelo MEC + 
Registro no Conselho 

competente 

116 Entrevistador Cadastral 02 40h/s 678,00 Urbana 60,00 Ensino Médio Completo 

117 Agente Administrativo 03 40h/s 678,00 Urbana 60,00 Ensino Médio Completo 

118 Agente Administrativo 
02 40h/s 678,00 

Urbana – Sec. De 
Educação 

60,00 Ensino Médio Completo 
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119 Cuidador de Creche 03 40h/s 678,00 Urbana 60,00 Ensino Médio Completo 

120 Motorista 
02  40h/s 678,00 

Urbana – Sec. De 
Educação 

60,00 
Ensino Médio Completo e 

CNH B 

121 Motorista 
02  40h/s 678,00 Urbana – Sec. De Saúde 60,00 

Ensino Médio Completo e 
CNH 

122 Agente de Portaria 
05 40h/s 678,00 

Urbana – Sec. De 
Educação 

60,00 Ensino Médio Completo 

123 Agente de Portaria 
02 40h/s 678,00 

Urbana – Hospital 
Pedro Neiva de Santana 

60,00 Ensino Médio Completo 

124 Instrutor de Informática 
01 40h/s 678,00 

Rural – Sec. De 
Educação/Poço Verde 

60,00 Ensino Médio Completo 

125 Instrutor de Informática 
01 40h/s 678,00 

Rural – Sec. De 
Educação/Tabaroa 

60,00 Ensino Médio Completo 

126 Instrutor de Informática 
04 40h/s 678,00 

Urbana – Sec. De 
Educação 

60,00 Ensino Médio Completo 

127 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (1) 

03 40h/s 678,00 Urbana/ hospital 40,00 
Ensino Fundamental 

Completo 

128 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (1) 

      01 40h/s 678,00 Urbana /Matadouro 40,00 
Ensino Fundamental 

Completo 

129 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (1) 

06 40h/s 678,00 Urbana / UBS 40,00 
Ensino Fundamental 

Completo 

130 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (2) 

08 40h/s 678,00 
Urbana – Sec. de 

Educação 
40,00 

Ensino Fundamental 
Completo 

131 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (3) 

01 40h/s 678,00 Urbana / Sede 40,00 
Ensino Fundamental 

Completo 

132 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (3) 

01 40h/s 678,00 
Urbana / Sec. de 

Agricultura 
40,00 

Ensino Fundamental 
Completo 

133 Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos (3) 

03 40h/s 678,00 
Urbana/Sec. de Obras e 

Transporte) 
40,00 

Ensino Fundamental 
Completo 

134 Eletricista 
01 40h/s 678,00 

Urbana – Sec. De 
Educação 

40,00 
Ensino Fundamental 

Completo com curso técnico 
na área 

135 Administrador 

01 40h/s 2.000,00 
Urbana – Sec. De 

Administração 
90,00 

Curso Superior em 
Administração em IES 

reconhecida pelo MEC + 
Registro no Conselho 

Competente 

136 Encanador 
01 40h/s 678,00 

Urbana – Sec. De 
Educação 

40,00 
Ensino Fundamental 

Completo + curso técnico na 
área 

137 Engenheiro Civil 

01 40h/s 2.000,00 Urbana  90,00 

Curso Superior em 
Engenharia Civil em IES 
reconhecida pelo MEC + 

Registro no Conselho 
Competente 

138 Digitador 
01 40h/s 722,00 Urbana – Sec. De Saúde 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área 

139 Operador de Máquinas 
Pesadas 

02 40h/s 1.200,00 - 60,00 
Ensino Fundamental CNH 

categoria D 

140 Recepcionista 02 40h/s 678,00 Urbana – Sec. De Saúde 60,00 Ensino Médio Completo  

141 Nutricionista 

01 40h/s 2.000,00 
Urbana – Sec. De 

Educação 
90,00 

Curso Superior em Nutrição 
em IES reconhecida pelo MEC 

+ Registro no Conselho 
Competente 

142 Procurador do Município 
01 40h/s 2.000,00 

Urbana – Sec. De 
Administração 

90,00 
Curso Superior em Direito em 
IES reconhecida pelo MEC + 

Registro no Conselho 
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Competente 

143 Nutricionista 

01 40h/s 2.000,00 Urbana – Sec. De Saúde 90,00 

Curso Superior em Nutrição 
em IES reconhecida pelo MEC 

+ Registro no Conselho 
Competente 

144 Técnico Agropecuário 01 40h/s 1.000,00 - 60,00 Curso técnico na área 

145 Guarda Municipal 08 40h/s 820,00 - 60,00 Ensino Médio Completo  

146 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 Rural (Varzinha/PSF;) 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

147 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 Rural ( Vazante/PSF) 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

148 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 Rural (Santo Antônio;) 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

149 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 Rural ( Poço Verde) 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

150 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 Rural ( Jatobá) 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

151 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 Rural ( Cana-Brava)) 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

152 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 
Rural 

(Taboleirão/Nelson) 
60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

153 Técnico em Enfermagem 

01 40h/s 678,00 Urbana / Hospital) 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

154 Técnico em Enfermagem 

05 40h/s 678,00 Urbana /UBS 60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

155 Técnico em Contabilidade 

01 40h/s 1.500,00 Urbana  60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

156 Enfermeiro – PSF 

02 40h/s 2.000,00 - 90,00 

Curso Superior em 
Enfermagem em IES 

reconhecida pelo MEC + 
Registro no Conselho 

Competente 

157 Técnico em Radiologia 

01 40h/s 850,00 Urbana   

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área + 
Registro no Conselho 

Competente 

158 Médico – PSF 02 40h/s 4.000,00 Urbana 90,00 Curso Superior em Medicina 
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em IES reconhecida pelo MEC 
+ CRM do Maranhão 

159 Dentista 

02 40h/s 2.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em 
Odontologia em IES 

reconhecida pelo MEC + CRO 
do Maranhão 

160 Assistente Social 

01 40h/s 2.000,00 Urbana – Sec. De Saúde 90,00 

Curso Superior em Serviço 
Social em IES reconhecida 

pelo MEC + Registro no 
Conselho Competente 

161 Enfermeiro – Hospital 

02 40h/s 2.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em 
Enfermagem em IES 

reconhecida pelo MEC + 
Registro no Conselho 

Competente 

162 Médico – Plantonista 
04 48h/s 3.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em Medicina 
em IES reconhecida pelo MEC 

+ CRM do Maranhão 

163 Fisioterapeuta 

01 40h/s 2.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em 
Fisioterapia em IES 

reconhecida pelo MEC + 
Registro no Conselho 

Competente 

164 Fonoaudiólogo 

01 40h/s 2.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em 
Fonoaudiologia em IES 

reconhecida pelo MEC + 
Registro no Conselho 

Competente 

165 Bioquímico 

01 40h/s 2.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em FARMÁCIA 
com habilitação em 
BIOQUÍMICA em IES 

reconhecida pelo MEC + 
Registro no Conselho 

Competente 

166 Educador Físico 

01 40h/s 2.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em Educação 
Física em IES reconhecida 

pelo MEC + Registro no 
Conselho Competente 

167 Técnico em Laboratório 
02 40h/s 850,00 Urbana  60,00 

Ensino Médio Completo + 
curso técnico na área  

168 Químico 

01 40h/s 2.000,00 Urbana 90,00 

Curso Superior em Química 
em IES reconhecida pelo MEC 

+ Registro no Conselho 
Competente 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  

 

ATIVIDADE DATAS  

01. Lançamento do Edital 18.12.2013 

02. Período de inscrições  18.12.2013 a 20.01.2014 

03. Divulgação da relação dos candidatos inscritos com endereços e locais de aplicação da 
prova após análise dos recursos de indeferimento de inscrição.  

22.01.2014 

04. Aplicação das Provas 26.01.2014 

05. Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas (Preliminar)  28.01.214 

06. Interposição de recursos dos julgamentos dos recursos contra gabaritos das Provas 
Objetivas.   

30 e 31.01.2014 

07. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das Provas 
Objetivas e Divulgação do Resultado das Provas Objetivas.  

06.02.2014 

08. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da prova objetiva e ao 
resultado de que trata o item anterior.  

06.02.2014 

09. Divulgação do Resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação objetiva e ao 
resultado de que trata o item anterior. 

10.02.2014 

10. Entrega dos Títulos  17 e 18.02.2014 

11. Divulgação do Resultado da Prova de Títulos 25.02.2014 

12. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da prova de títulos e ao 
resultado de que trata o item anterior. 

27 e 28.02.2014 

13. Resultado Final  03.03.2014 

14. Recurso contra o resultado Final  05 e 06.03.214 

15. Divulgação do Resultado do julgamento dos recursos contra o resultado final e 
resultado final pós recurso para homologação.  

10.03.2014 
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ANEXO III 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROVA DE TÍTULOS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARAIBANO - MA 
PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE____________________________  
FORMULÁRIO COM A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PROTOCOLADOS PARA A PROVA DE TÍTULOS 
NOME DO CANDIDATO:  ____________________________________________________  
INSCRIÇÃO N

o
: __________________ 

 ITEM DE AVALIAÇÃO 1 – DOUTORADO: Cópia autenticada do Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso 
de Doutorado na área do cargo. 

Pontuação: Área: 2,5 
      Limite: 5,0  

Documento 
N

o
 

Descrição do documento 
Instituição que emitiu o 

documento 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

 

 ITEM DE AVALIAÇÃO 2 – MESTRADO: Cópia autenticada do Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
Mestrado na área do cargo. 

Pontuação: Área: 1,5 
     Limite: 3,0 

Documento 
N

o
 

Descrição do documento 
Instituição que emitiu o 

documento 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

 

 ITEM DE AVALIAÇÃO 3 – Pós-graduação lato sensu: Cópia autenticada do Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação em nível de especialização lato sensu na área do cargo, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC com carga horária mínima de 360h. 

Pontuação: Área: 1,0 
                     Limite: 2,0 

Documento 
N

o
 

Descrição do documento 
Instituição que emitiu o 

documento 
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1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

 
 

 
 

_____________,_____de ___________________de 20__. 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

Informações: 

 Entregar este formulário com os anexos em 2 (duas) vias; 

 A documentação entregue não será conferida no ato da entrega pela equipe de recebimento com a finalidade de 
pontuação;  

 São de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do formulário e a entrega 
da documentação em conformidade com o Edital Normativo e suas retificações. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
 
NOME DO 
CANDIDATO: _________________________________________ INSCRIÇÃO N

o
: _________________ 

CARGO:________________________________ DATA DO PROTOCOLO: ___/___/___ HORÁRIO: ____h ___m 
QUANTIDADE DE ANEXOS:  _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE FORMULÁRIO PARA A PROVA DE TÍTULOS 
 

PARA USO DA FUNDAÇÃO 

CAJUINA 
 

PARA USO DA FUNDAÇÃO 

CAJUINA 
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ANEXO IV 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS 

 

REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAIBANO – MA.  

Nome do candidato: Telefone: 

Curso:                                               N.º da Inscrição:                   CPF: 

Nome da Deficiência conforme CID: _________________________________ 

Solicito condições especiais para realização da prova, conforme necessidade(s) assinalada(s) abaixo:  

Tipo de Deficiência Condições 

Visual 

 (  ) Permissão para o uso do Sorobã de propriedade do candidato 

 (  ) Tempo adicional para a realização das provas 

 (  ) Prova em Braille 

 (  ) Prova ampliada – fonte/tamanho: _____________________ 

 (  ) Ledor (fiscal especial que faz a leitura da prova para o candidato) 

 (  ) Redator (fiscal especial que escreve ou transcreve as respostas das questões para o 

candidato) 

Auditiva 

(  ) Tempo adicional para a realização das provas 

(  ) Permissão para o uso de aparelho auditivo ( ) bilateral ( ) direito ( ) esquerdo 

(  ) Permissão para o uso de dicionários de Libras/Português de propriedade do candidato 

(  ) Intérprete de Libras 

Física 

 

(   ) Tempo adicional para a realização da prova 

(   ) Redator (fiscal especial que escreve ou transcreve as respostas das questões para o 

candidato) 

(   ) Mesa apropriada para cadeira de rodas  

Especifique o seu tipo de deficiência: _________________________________________ 

Intelectual 

(    ) Tempo adicional para a realização das provas 

(    ) Redator (fiscal especial que escreve ou transcreve as respostas das questões para o 

candidato) 
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Múltipla 

 

(   ) Tempo adicional para a realização das provas 

(   ) Ledor (fiscal especial que faz a leitura da prova para o candidato) 

(   ) Redator (fiscal especial que escreve ou transcreve as respostas das questões para o 

candidato) 

Informo que usualmente utilizo o(s) seguinte(s) aparelho(s) ou equipamento(s): (especificar): 
_______________________________________________________________________________ 

 
Anexado  ______ documentos: _______________________________________________________________ 
Paraibano - MA, ___/___ /___ 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
OBS: ENTREGAR ESTE REQUERIMENTO ATÉ DIA 20 DE JANEIRO DE 2014. 
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ANEXO V 
 

CAPA DE RECURSOS – PROVA OBJETIVA 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA 

 
 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________  INSCRIÇÃO N
o
: _____________ 

TELEFONE(S): ______________________________    CPF:___________________________________     
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: ________________________________________________ 
CIDADE:_____________________  ESTADO:_____________________   CEP:____________________   
Solicitação: 
À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica: 

Solicito revisão do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, questões 
______________________, conforme as especificações inclusas. 
 
 
 

__________________, ____ de ________________ de 20___. 
_________________________________________________ 

Assinatura do candidato          
 

 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 

 
NOME DO CANDIDATO:________________________________________________ INSCRIÇÃO No:______________  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS  
DATA DO PROTOCOLO: ____/____/____     HORÁRIO: ______h _____ 
QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: _____ 

 

Instruções 
Para a interposição de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, o 

candidato deverá: 

 Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia. 

 Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 

a) um único formulário “Capa de Recursos”, com todos os campos devidamente preenchidos e, 
obrigatoriamente, assinados pelo próprio candidato; 
b) “Justificativa de Recurso”, devidamente preenchido, exclusivo para cada questão cujo gabarito 
oficial preliminar esteja sendo questionado; 
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c) em cada “Justificativa de Recurso”, deverá constar a indicação do cargo, do número da questão 
cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questionado, da resposta marcada pelo candidato e do 
gabarito oficial preliminar divulgado pelo Instituto Machado de Assis. 
d) em cada  “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente 
elaborada pelo próprio candidato; 
 Candidatos que apresentarem,“Justificativa de Recurso”, argumentações e (ou) redações 

idênticas ou semelhantes não terão esses recursos respondidos. 

 Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às 

exigências dos modelos de formulários e (ou) fora de qualquer uma das especificações 

estabelecidas no edital.    
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ANEXO VI 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / PROFESSORES 
Compreensão e interpretação de textos literários e não literários; Reconhecimento de traços característicos da linguagem 
falada e da linguagem escrita. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Significação literal e contextual de 
vocábulos. Processos de coesão textual. Elementos de coesão textual: artigos, numerais, pronomes, conjunções, expressões 
sinônimas e antônimas. Coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Concordância Nominal e Verbal. 
Discurso Direto e Indireto. Regência. Estrutura, formação e representação das palavras. Ortografia oficial. Pontuação. Crase. 
Acentuação Gráfica. Conotação e Denotação; 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / NÍVEL TÉCNICO 
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Emprego de 
letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo 
verbais. Sintaxe. Concordância Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. 
Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: coordenação e subordinação. Figuras de Linguagem. Fonologia. 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Emprego de 
letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo 
verbais. Sintaxe. Concordância Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. 
Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática: coordenação e subordinação. Figuras de Linguagem. Fonologia. 
 
CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
Alfabeto. Vogais. Consoantes. Separação de Sílaba. Letras maiúsculas e minúsculas/ completar e ordenar frases. Classes das 
palavras. Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas. Ortografia e acentuação gráfica. Sinônimo e 
Antônimo das palavras. Pontuação. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSORES) / NÍVEL MÉDIO / NÍVEL TÉCNICO 
Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, 
música e teatro. Conhecimentos sobre atualidades e história do Município de Paraibano: Caracterização do Município: 
Localização geográfica; Aspectos socioeconômicos; Aspectos fisiográficos; Geologia; Recursos hídricos: História: História do 
município, da emancipação até os dias atuais; Principais fatos históricos ocorridos no município. Política: História política do 
município; Emancipação política; Poder Executivo Municipal; Gestões administrativas; Poder Legislativo Municipal. O estado 
do Maranhão: geografia, história do Maranhão, principais fatos e acontecimentos do estado. Brasil: aspectos geopolíticos, o 
Brasil em desenvolvimento. História do Brasil. Atualidades: O Brasil e o Mundo. Noções gerais sobre a vida econômica, social, 
política, tecnológica, relações exteriores, segurança, ecologia desenvolvimento sustentável e responsabilidade 
socioambiental, com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas 
em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. 
 
 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO 

 

                                                                                                     Pça. Guilhermino Brito N.º 284 
Centro  

CEP 65.670-000 – Paraibano/MA 
  CNPJ.: 05.303.144/0001-30 

Tel.: (99) 3554-1480 / 1112 
 prefeituradeparaibano@hotmail.com. 

 
 

 

26 

INFORMÁTICA 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
Componentes básicos de um computador: CPU, Memória e Periféricos. Sistema Operacional Windows XP. Microsoft Office: 
Word; Excel. Conceitos básicos de Internet. Internet Explorer e Mozilla Firefox. Noções de Utilização do MS Outlook – Envio e 
recebimento de mensagens (incluindo a utilização de arquivos anexos); Localização de mensagens nas pastas; Organização das 
mensagens em pastas e subpastas; Manutenção do catálogo de endereços; Nota sobre as versões dos softwares: MS Windows 
XP; MS-Word 2007 e MS-Excel 2007, MS-Outlook Express versão 6.0; MS-Internet Explorer: versão 6.0 ou posterior. Mozilla 
Firefox versão 3.0 ou superior. 
 
 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / NÍVEL TÉCNICO 
Componentes básicos de um computador: CPU, Memória e Periféricos. Sistema Operacional Windows XP. Microsoft Office: 
Word; Excel. Conceitos básicos de Internet. Internet Explorer e Mozilla Firefox. Noções de Utilização do MS Outlook – Envio e 
recebimento de mensagens (incluindo a utilização de arquivos anexos); Localização de mensagens nas pastas; Organização das 
mensagens em pastas e subpastas; Manutenção do catálogo de endereços; Nota sobre as versões dos softwares: MS Windows 
XP; MS-Word 2007 e MS-Excel 2007, MS-Outlook Express versão 6.0; MS-Internet Explorer: versão 6.0 ou posterior. Mozilla 
Firefox versão 3.0 ou superior. 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES 
 
As áreas de atuação da gestão da escola: o planejamento e o projeto pedagógico, a organização e o desenvolvimento do 
currículo, Currículo: Contextualização, interdisciplinaridade e compromisso com a diversidade. O Currículo flexível e a 
organização de uma escola inclusiva. Organização e desenvolvimento do ensino, as práticas de gestão administrativas e 
pedagógicas, o desenvolvimento profissional, a avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem. Educação de qualidade 
social: princípios e características. Fins da educação brasileira. Administração e gestão da educação e do ensino. Sistema de 
ensino. Princípios básicos do ensino. Níveis de ensino. Regimento escolar. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental. Planos de estudos. A criança, o adolescente e a legislação. Interdisciplinaridade. Teorias da aprendizagem. 
Avaliação. Avaliação escolar e da aprendizagem. Fundamentos da Educação (Noções): Sociologia da Educação, Filosofia da 
Educação e Psicologia da Educação. Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB). Tendências e concepções 
pedagógicas da educação brasileira. Aspectos Educacionais. Atualidades. O homem como sujeito histórico. O processo de 
produção histórica das diferentes sociedades e seus respectivos processos educacionais. A função social da escola pública 
contemporânea. Parâmetros curriculares nacionais. As mudanças no Ensino Fundamental: nove anos de escolaridade. A 
Dimensão social das práticas pedagógicas: Estado, Política e Educação. Princípios Gerais do Desenvolvimento Humano; 
Estágios e Tarefas Evolutivas. Aprendizagem significativa. Supervisão pedagógica: concepções, estratégias de 
acompanhamento. Os Ciclos de Aprendizagem. O Professor, sua formação e concepções diante da educação inclusiva. 
Pedagogia das Competências. Pedagogia dos Projetos Didáticos. Sequências didáticas: planejamento, intervenções didáticas e 
avaliação da aprendizagem na perspectiva formativa. A análise de erros. Recursos instrucionais e tecnológicos. Mapas 
conceituais. O Contrato Didático. História da Educação e História da Educação Brasileira. As correntes e tendências da 
Educação. Gestão Democrática. Organização da escola. Métodos, conteúdos e práticas escolares cotidianas. Paralelo entre a 
Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-metodológicos que compõem as diferentes áreas do 
conhecimento. A história da Psicologia Educacional e suas principais correntes. O desenvolvimento humano: Teorias 
Educacionais. 
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MATEMÁTICA 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com os conjuntos numéricos: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação e inequação do 1º grau; Equação do 2º grau; Fatoração; 
Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Relações e Funções; Área, perímetro, volume e densidade; Área das 
figuras planas; Sistema decimal de medidas; Polígonos e circunferência; Razões e proporções. Lógica. Expressões. 
 
CARGO DE NÍVEL ALFABETIZADO 
Números e Numeral. Adição. Subtração. Multiplicação. Dobro. Divisão. Mínimo Múltiplo Comum. Máximo Divisor Comum.  
Sistema métrico decimal; Medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de tempo; O Conjunto dos Números 
Naturais; Potenciação, Regras e Propriedades; Frações e Números Racionais. Situações Problemas. Expressão Numérica. 
Raciocínio Lógico. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ADMINISTRADOR 
Funções Administrativas: Planejamento: conceito, importância, princípios, tipologia, etapas, instrumentos; Organização: 
conceito, princípios, estruturas organizacionais, departamentalização, gráficos organizacionais; Direção: conceito, motivação 
e liderança, processo decisório, comunicação, coordenação; Controle: conceito, função, etapas, instrumentos. Contratos e 
Convênios: noções gerais e especiais-conceito e peculiaridades; cláusulas essenciais; espécies; formalização, execução, 
inexecução, extinção, rescisão e revisão; normas regedoras. Administração de Recursos Humanos: A Função de Recursos 
Humanos nas Organizações; Gestão de Recursos Humanos. Teorias Comportamentais; Planejamento de Recursos Humanos; 
Descrição e Análise De Cargos; Administração de Salários; Remuneração Estratégica; Higiene e Segurança do Trabalho; Plano 
de Carreira; Recrutamento, Seleção e Integração de Recursos Humanos; Avaliação de Desempenho e do Potencial Humano; 
Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos; Desenvolvimento Gerencial e Organizacional. Licitação: conceito, 
finalidade, princípios, procedimentos, modalidades, exigibilidade, inexigibilidade, dispensa; normas que regem o processo 
licitatório (Lei 8.666/93 e alterações posteriores); Pregão: Lei 10520/2002. Ética no Trabalho. Formas de tratamento. 
Decretos. Organograma. Fluxograma. Poderes Legislativo e Executivo Municipal. Leis Ordinárias e Complementares. 
Constituição Federal Art. º 6º a 11º e art. 39º a 41º. Uso de correio eletrônico. Princípios que regem a Administração Pública. 
Ética no Serviço Público. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
A Estratégia Saúde da Família. Saúde da mulher, da criança e do adolescente e do Idoso. Estado e política social. Política de 
saúde no Brasil: Reforma sanitária, Reforma psiquiátrica e Sistema Único de Saúde. Seguridade social: assistência, saúde e 
previdência. Direitos sociais no Brasil. A questão social no contexto da reestruturação produtiva. Proteção social e 
capitalismo no Brasil. Planejamento social e Serviço social. Serviço social no campo da saúde. Funções do serviço social na 
saúde. Serviço social e família. Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos em Serviço Social. Projeto Ético Político do 
Serviço Social. Políticas Sociais Brasileiras. Técnicas de intervenção. Questões relacionadas ao alcoolismo, saúde mental e 
aposentadoria. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
 
BIOQUÍMICO 
Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos, aquisição, produção, padronização, controle de estoque e 
conservação de medicamentos. Armazenamento: boas práticas de armazenamento de medicamentos, distribuição de 
medicamentos e controle de consumo. Logística de abastecimento da farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e 
estoque máximo, informação sobre medicamentos, comissões hospitalares, informática aplicada à farmácia. Controle de 
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infecção hospitalar e farmacovigilância. Fiscalização sanitária, na área de medicamentos e estabelecimentos. Farmacotécnica: 
definição e objetivos da farmacotécnica, conceitos básicos em farmacotécnica, classificação dos medicamentos, vias de 
administração, conservação, dispensação e acondicionamento de medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. 
Fórmulas farmacêuticas. Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. 
Interações medicamentosas. Efeitos adversos. Controle de qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos. Análises 
clínicas: Análise bromatológica, fabricação e manipulação de alimentos para resguardo da saúde pública. Análise clínica de 
exsudados e transudatos humanos como urina, sangue, saliva e demais secreções para fins de diagnóstico. Conceitos: 
atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamentos análogos, 
medicamentos essenciais. RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. Comissão de controle de infecção hospitalar. 
Farmacoeconomia e Farmacovigilância. Procedimentos e Interpretação de Resultados em Hematologia; Conceitos, 
Procedimentos e Interpretação de Resultados em Microbiologia Clínica; Conceitos, Procedimentos e Interpretação de 
Resultados em Bioquímica clínica Uroanálise. Biossegurança no Laboratório Clínico; Gerenciamento de Resíduos; Projeto 
Físico do Laboratório Clínico; Legislação Sanitária na área do laboratório clínico; Legislação Trabalhista na Área de Prevenção 
de Riscos e Acidentes; Controle de Qualidade; Conceitos, Procedimentos e Interpretação de Resultados em Parasitologia 
Clínica; Conceitos, Procedimentos e Interpretação de Resultados em Imunologia. Clínica; Conceitos. Farmacocinética: vias de 
administração de medicamentos. Farmacodinâmica: mecanismo de ação de medicamentos antimicrobianos. Código de ética 
da profissão farmacêutica. Comissão de Farmácia e terapêutica. Controle de infecção hospitalar. Material hospitalar. 
 
COORDENADOR 
Avaliação do Rendimento Escolar. Avaliação do Sistema Educacional. Correntes Pedagógicas da Educação Infantil. Currículos 
e Programas. Didática Aplicada à Educação a Distância. Didática e Diversidade na Sala de Aula. Didática: Novas Mediações. 
Educação de Jovens e Adultos. Educação e Movimentos Históricos. Educação Inclusiva: Aspectos Teórico-práticos. Educação 
Profissional: Serviços e Apoio Escolar. Estágio Supervisionado em Educação Infantil. Serviços de Apoio Escolar. Estrutura e 
Funcionamento da Educação Básica. Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Estudos Disciplinares. Filosofia e 
Educação. Orientação educacional (evolução histórica, conceitos, princípios, objetivos e funções). Técnicas de orientação 
educacional. Planejamento em orientação educacional. Orientação profissional. Gestão da Educação em Ambientes não 
Escolares. Gestão Escolar: Dimensões da Ação Supervisora. Gestão Escolar: Mediação, Escola, Família e Saúde. Gestão 
Escolar: Mediação, Escola, Trabalho e Lazer. Homem e Sociedade. Informática: Tecnologias Aplicadas à Educação. 
Metodologia do Ensino Médio (Modalidade Normal). Supervisão escolar (evolução: evolução histórica, conceitos, princípios, 
objetivos e funções) Estratégias específicas da ação supervisora. Procedimentos técnicos de supervisão escolar. Métodos de 
Pesquisa. O Jogo na Construção do Conhecimento. Pesquisa Educacional: Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Pesquisa Educacional: Dimensões Internas e Externas da Escola. Pesquisa Educacional: Diversificação de Modelos 
Pedagógicos. Planejamento Educacional e Projetos de Ação Pedagógica. Políticas Públicas e Legislação de Ensino. Prática na 
Educação Infantil (0 a 3 anos). Prática na Formação do Pedagogo: Orientação Educacional. Práticas do Ensino Fundamental. 
Práticas e Projetos na Educação Infantil (4 e 5 anos). Psicologia Construtivista e Sociointeracionista. Psicologia do 
Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem. 
 
 
 
DENTISTA 
Exodontia; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte; urgências e emergências. Acidentes e complicações em 
cirurgia bucomaxilofacial; Princípios gerais de traumatologia bucomaxilofacial; Instrumental cirúrgico; Anestesiologia. Bases 
farmacológicas da terapêutica medicamentosa em odontologia; prevenção e controle da dor; uso clínico de medicamentos; 
mecanismos de ação e efeitos tóxicos dos fármacos, receituário; Técnicas radiográficas intrabucais; Métodos de localização 
radiográfica; Interpretação radiográfica das patologias orais. Cárie dentária e seqüelas; Diagnóstico e urgência em 
Endodontia; diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e periapicais; Terapia pulpar em dentes decíduos; 
Traumatismos dentários: diagnóstico e medidas terapêuticas. Urgência em Odontologia. Desenvolvimento das Dentições: 
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decídua e permanente. Os cuidados odontológicos às gestantes. Uso tópico e sistêmico e do flúor. Infecção cruzada. Métodos 
de controle de infecção e esterilização: técnicas de acondicionamento, desinfecção e esterilização do material e ambiente; 
doenças ocupacionais, medicamentos. Ergonomia e Pessoal auxiliar odontológico. O código de ética odontológico. Alterações 
no desenvolvimento e crescimento das estruturas bucais. Lesões pré-malignas e malignas da cavidade oral; Tumores 
odontogênicos e não-odontogênicos; Cistos odontogênicos e não odontogênicos; Manifestações orais das doenças sistêmicas 
e infecções orais por fungos, vírus e bactérias; Doenças das glândulas salivares; Lesões inflamatórias dos maxilares; Câncer 
bucal: fatores de risco, prevenção e detecção precoce; lesões cancerizáveis. Aspectos semiológicos da prática odontológica: 
anamnese, exames objetivos e complementares. Anestésicos locais, analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos, 
quimioterápicos e coagulantes: uso em odontologia; Tratamento das emergências médicas no consultório dentário; 
Interações medicamentosas de interesse do cirurgião-dentista. Diagnóstico e plano de tratamento em dentística; Preparo do 
campo operatório, isolamento relativo e absoluto do campo operatório – instrumental e técnica; Técnicas de aumento de 
coroa clínica, cirurgia de cunha distal e proximal, espaço biológico – conceitos e importância; Materiais dentários: resina 
composta, ionômero de vidro, compômeros, amálgama dentário e materiais utilizados na proteção do complexo 
dentinopulpar; Prevenção da cárie dentária e das periodontopatias. ATM e disfunções. 
 
EDUCADOR FÍSICO 
Desenvolvimento motor e Aprendizagem Motora. Corporeidade e Motricidade. Atividade Física, Saúde e Qualidade de vida. 
Ginásticas (de academia, laboral). Esportes (coletivos e individuais). Atividades Rítmicas e Expressivas. Lazer, recreação e 
jogos. Atividade Motora Adaptada. Cinesiologia. Fisiologia do exercício. Cineantropometria. Atividades Físicas para Grupos 
Especiais. Treinamento Físico e Desportivo. Musculação. Socorros e Urgências em Esportes e Lazer. Planejamento e 
Prescrição da Atividade Física. Biomecânica. Noções Básicas de Anatomia: ossos, articulações e músculos. Terminologia dos 
movimentos Corporais. Fisiologia do exercício. Treinamento Cardiopulmonar: sistema aeróbico e sistema anaeróbico. 
Treinamento de Resistência. Treinamento de Força. Treinamento de Flexibilidade. Composição Corporal. Avaliação 
Antropométrica. Aquecimento Neuromuscular. Alongamento Muscular. Conhecimento sobre Aptidão Física. Prescrição de 
Exercícios, Físicos para Grupos Especiais: idosos, obesos, hipertensos, diabéticos, gestantes e pessoas portadoras de 
deficiências físicas e mentais. Fatores que Influenciam no Condicionamento Físico: fumo, álcool e outras drogas. Influência 
das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. 
 
ENFERMEIRO PSF - ENFERMEIRO / HOSPITAL 
Central de material; Controle de avaliação dos meios de esterilização físico e químico. Assistência de enfermagem nas 
emergências médicas; Parada cardiorrespiratória; Edema agudo de pulmão; Politrauma; Envenenamento; Queimadura; 
Choque; Hemorragias. Assistência de enfermagem em pediatria: Crescimento e desenvolvimento. Necessidades básicas 
(nutrição, eliminações, higiene e conforto, sono, repouso, recreação). Assistência de Enfermagem nas patologias pediátricas. 
Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do Idoso, 
Enfermagem, ginecologia e obstetrícia: assistência de enfermagem ao recém-nascido; Na gestação, com patologia 
obstetrícia; No puerpério. Ética e legislação aplicada à enfermagem: Código de deontologia; Entidade de classe; Lei do 
exercício profissional. Princípios científicos aplicados à Enfermagem: nutrição e hidratação; Eliminações; Higiene e conforto. 
Sono e repouso; Assepsia; Administração de medicamentos. Curativos e bandagens; Cuidados dispensados ao paciente 
terminal; Medicação. Enfermagem e Saúde Pública: imunização; Saneamento básico; Vigilância epidemiológica; Conceito, 
medidas de controle das doenças transmissíveis; estatísticas vitais (indicadores de saúde). Princípio de Administração no 
serviço de enfermagem: Planejamento; Organização; Direção; Coordenação; Supervisão e Avaliação. Processo de 
enfermagem. Enfermagem no controle de infecção hospitalar. Medidas de prevenção; Precauções universais. Clínica médica: 
assistência de enfermagem a pacientes com afecções nos sistemas; Músculo esquelético. Endócrino; Cardiovascular; 
Neurológico; Gástrico. Nefrológico; Urológico; Respiratório. Assistência de enfermagem a pacientes psiquiátricos. Assistência 
de enfermagem a paciente com doenças infectocontagiosa e sexualmente transmissíveis. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
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Planejamento, controle orçamento de obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação de obras; 
sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armazenamento de materiais, 
equipamentos e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; formas; armação; Argamassas; Instalações 
prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento térmico. Materiais de 
construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa; Concreto: dosagem; tecnologia do 
concreto. Aço Madeira Materiais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes. Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica 
dos solos. Origem, formação e propriedades dos solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. 
Permeabilidade dos solos; percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos 
solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de 
taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos materiais. 
Deformações. Teoria da elasticidade. Analise de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e 
flambagem. Análise estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento fletor. Estudos das estruturas 
isostáticas (vigas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; 
linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimento nos 
apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; métodos dos descolamentos; processo de Cross e linhas de 
influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados limites; aderência; ancoragem e 
emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. 
Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares. 
Detalhamento de armação em concreto armado. Norma NBR 6118 (2003) - Projeto de estrutura de concreto - 
procedimentos. Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone e instalações 
especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento 
básico: tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança 
ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18. Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção 
(118.0002). 14. Responsabilidade civil e criminal em obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos 
responsáveis referentes aos Art. n° 121 e 132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de 
avaliação: legislação e normas, laudos de avaliação. Licitações e contratos da Administração Publicam (lei n° 8.666/93). 
Qualidade. Qualidade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; 
Inovação tecnológica e Racionalização da construção; Portaria nº134: programa Brasileiro da qualidade e produtividade na 
construção habitacional - PBQP-H, Ministério do Planejamento e Orçamento, 18 de dezembro de 1998. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Anatomia do corpo humano; Biomecânica; ossos, junturas, músculos, vasos e nervos; sistema circulatório; sistema 
respiratório; sistema esquelético; sistema articular; sistema muscular. Marcha. Cinesioterapia: Aplicação do movimento sob 
forma terapêutica. Ganho de força muscular e amplitude de movimento: métodos, técnicas e recursos fisioterápicos. 
Coordenação e reeducação dos músculos respiratórios e condicionamento físico geral do indivíduo. Percepção corporal 
através do movimento. Fisioterapia preventiva: A importância da epidemiologia na saúde pública métodos e técnicas 
utilizadas para atuação do fisioterapeuta nesta área, na prevenção e na assistência à saúde. Atuações individuais, coletivas, 
multi, inter e transdisciplinar. Biomecânica em ergonomia. Fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia: Exame e 
Avaliação ortopédica. Mobilizações neurodinâmicos. Diagnóstico, alterações e lesões traumáticas e ortopédicas da 
extremidade superior, inferior, pelves e coluna. Recursos e condutas fisioterapêuticas. Artrose. Amputações (tipos e 
próteses). Fisioterapia aplicada à neurologia: Semiologia neurológica. Abordagem clínica, cirúrgica e fisioterápica nas doenças 
neurológicas, traumáticas e não traumáticas. Lesão de plexo braquial, plexo lombossacro e nervos periféricos. Lesão 
medular. Síndrome de Guillain Barré. Poliomielite. Acidente vascular cerebral. Traumatismo crânio-encefálico. Doenças 
degenerativas. Avaliação físico-funcional, definição de objetivos e condutas, indicação de tratamento fisioterápico e 
abordagem em equipe interdisciplinar de indivíduos adultos com doenças e disfunções neurológicas. Principais repercussões 
da lesão cerebral no indivíduo adulto. Conceito Neuroevolutivo Bobath. Desenvolvimento neuro-psicomotor. Fisioterapia 
Pulmonar e Cardiovascular: Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular e pulmonar. Semiologia; Cardiopatias. 
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Valvulopatias. Insuficiência Cardíaca; Doença Arterial Coronariana. Recursos e condutas fisioterapêuticas. Reabilitação 
cardíaca. Reabilitação: Conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem. Abordagem fisioterápica na reinserção do 
indivíduo ao trabalho, escola, comunidade. Acessibilidade. Trabalho em equipe. Fisioterapia na Saúde da Mulher: Anatomia e 
fisiologia da gestante. Mudanças físicas e fisiológicas da mulher na gestação, parto e puerpério. Dor aguda e crônica na 
gestante. Distúrbios urinários. Gravidez na adolescência; Gravidez de Gestantes com doenças cardíacas e respiratórias. 
Hipertensão específica e induzida pela gravidez. Gestantes com patologias neurológicas. Avaliação Fisioterapêutica na 
gestante. Condutas e recursos e técnicas fisioterapêuticas no período gestacional. Fisioterapia Geriátrica: Anatomia e 
Fisiologia do Envelhecimento. Propedêutica da pessoa de terceira idade. Patologias mais frequentes na terceira idade. 
Prevenção e saúde em pessoas na terceira idade. Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo. Úlceras de Pressão. Recursos 
e condutas fisioterapêuticas na terceira idade. Eletrotermofototerapia, Crioterapia, Fisioterapia Respiratória em UTI. 
Fisioterapia Pediátrica e em Neonatologia: Crescimento e desenvolvimento pulmonar; Controle da respiração do recém-
nascido; Desenvolvimento neuropsicomotor; Reanimação neonatal e pediátrica; Asfixia perinatal; Encefalopatia Crônica Não 
Evolutiva na Infância (ECNE); Anomalias, síndromes e malformações congênitas; Distúrbios respiratórios no neonato e na 
criança; Avaliação Fisioterapêutica; Condutas e técnicas fisioterapêuticas no neonato e na criança. Fisioterapia 
Neurofuncional na criança. Fisioterapia do trabalho; Legislação da Fisioterapia e Ética Profissional: Princípios e normas que 
regem o exercício profissional do Fisioterapeuta. Doenças Inflamatórias do Tecido Conjuntivo; Doenças autoimunes. Úlceras 
de Pressão; Fibromialgia. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Voz: Anatomo-fisiologia da Voz; Voz Profissional; Patologias da Voz; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Voz. 
Motricidade Oro-facial: Anatomo-Fisiologia dos órgãos Fonoarticulatórios; Patologias; Avaliação e Reabilitação das Patologias 
dos Órgãos Fonoarticulatórios. Linguagem: Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e escrita; Patologias da 
Linguagem Oral e Escrita; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Linguagem Oral e Escrita. Saúde Coletiva: Atuação 
Fonoaudiológica no contexto da saúde coletiva e Sistema Único de Saúde. Audição: Anatomo-fisiologia da Audição; 
Audiometria Tonal, Logoaudiometria; Imitância . Acústica; Avaliação Audiológica Infantil; Avaliação Eletrofisiológica: Emissões 
Otoacústicas e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico; Patologias da Audição; Triagem Auditiva Neonatal; 
Processamento Auditivo; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Audição. 
 
MÉDICO PSF - MÉDICO PLANTONISTA / HOSPITAL 
Políticas públicas de saúde no Brasil. Situação de saúde da população. Indicadores de nível de saúde da população. Sistema 
Único de Saúde (SUS). III – Atenção Primária à Saúde (APS). Legislação e Ética Médica: relação médico–paciente. Erro médico. 
Exame e Diagnóstico Clínico Prontuário médico. Consulta ambulatorial. Saúde materno–infantil. Saúde da mulher. Saúde do 
trabalhador. Saúde ocupacional. Saúde ambiental. Controle de doenças crônico–degenerativas Acidentes e violência. 
Acidentes por animais peçonhentos. Vigilância epidemiológica. Noções clínica, terapêutica e preventiva das principais 
patologias. Noções de Epidemiologia clínica das doenças transmissíveis. Sistemas de registro, notificação de doenças, 
atestado Doenças de Notificação Compulsória, prevenção, diagnóstico e tratamento. Alcoolismo e tabagismo. Planejamento 
familiar. Métodos contraceptivos. Aleitamento materno. Bioética. Epidemiologia, clínica, terapêutica e prevenção das 
seguintes patologias: Enfermidades do estômago e esôfago: Síndromes dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites. Câncer 
Gástrico. Esofagites. Doença diverticular. Hemorragias gástricas. Neoplasias do estômago. Enfermidades dos intestinos: 
Transtornos diarréicas. Cólon Irritável. Parasitoses intestinais. Diverticuloses. Apendicite. Neoplasias do colo. Enfermidades 
do pâncreas mais comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado e vias biliares: Cirrose. Hepatite. Colelitíase. Colecistite. 
Icterícias. Neoplasias do fígado. Enfermidades do aparelho circulatório: cardiopatia isquêmica. Infarto agudo do miocárdio. 
Insuficiência cardíaca. Arritmias. Cardiopatias oro–valvulares; Arteriosclerose. Hipertensão Arterial. Cor Pulmonale. 
Insuficiência Venosa. Insuficiência arterial periférica. Tromboflebite. Enfermidades respiratórias: insuficiência respiratória. 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites. Neoplasias 
pulmonares. Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litíase Renal. Infecção Urinária. Cistites. Insuficiência renal. 
Glomerulonefrites. Enfermidades do sistema nervoso central: Acidentes Vasculares Cerebrais. Doença de Parkinson. 
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Meningites. Neuropatias. Epilepsia. Vertigens. Enfermidades hematológicas: anemias. Leucemias. Linfomas. Enfermidades 
metabólicas e endócrinas: Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. 
Dislipidemias. Hipovitaminoses. Desnutrição. Câncer da Tireoide. Doenças sexualmente transmissíveis: DST, SIDA. 
Enfermidades Reumáticas: Artrite Reumatóide. Febre Reumática. Lupus Eritematoso Sistêmico. Esclerodermia. Osteoporose. 
Osteartrose. Dor lombar. Lesões por Esforços Repetidos – LER. Enfermidades Infecciosas mais comuns na prática clínica. 
Enfermidades psiquiátricas mais comuns na prática clínica. Enfermidades dermatológicas: Micoses de pele. Dermatites. 
Dermatoses. Eczema. Urticária. Acidentes por animais peçonhentos. 
 
NUTRICIONISTA 
Nutrientes: definições e classificação; funções, digestão, absorção, transporte e excreção. Energia. Água, eletrólitos e 
equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e toxicidade. Nutrição: alterações fisiológicas nos diversos ciclos de 
vida: primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e Idoso; recomendações nutricionais. 
Avaliação Nutricional: conceitos, métodos de avaliação nos diferentes ciclos de vida; Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional. Terapia Nutricional: nas patologias cardiovasculares e pulmonares; nas patologias do sistema digestivo e 
glândulas anexas; nas afecções endócrinas e do metabolismo; nas patologias do sistema renal e das vias urinárias; nas 
doenças infectoparasitárias; nos distúrbios metabólicos; na doença neoplásica; na obesidade; nas anemias; no estresse 
metabólico; nas alergias e Intolerâncias alimentares; nas doenças reumáticas; na desnutrição proteico-energética; anemia 
ferropriva; hipovitaminoses; deficiência de iodo. Controle Higiênico-Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação, 
alteração e conservação de alimentos; Toxinfecções. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
Princípios constitucionais do Direito Administrativo, controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal de Contas 
e Judiciário); Administração Pública: Conceito, órgãos da Administração, Hierarquia; Administração Indireta: Conceito, 
autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública; Serviço Público: Conceito, classificação e formas de prestação; 
Atos administrativos: Validade, in validade, anulação e revogação. Controle jurisdicional dos Atos Administrativos; Atos 
Administrativos: Discricionariedade e Vinculação. Desvio do Poder; Procedimento Administrativo: Conceito, princípios, 
requisitos, objetivos e fases; Licitação: Natureza Jurídica, Finalidades; Concessão e Permissão de Serviços Públicos; Contratos 
Administrativos: Conceitos, peculiaridades, espécies; Bens Públicos: Formas de utilização, concessão, permissão e 
autorização de uso. Concessão de Direito real de uso; Lei Orgânica Municipal; Desapropriação; Responsabilidade Civil da 
Administração: evolução doutrinária e reparação de dano; Improbidade administrativa; Enriquecimento ilícito e abuso de 
poder; Sanção Penal e Civil: Lei 8.666/93; Lei 10.192/01; Lei 10.570/02; Lei 11.107/05. DIREITO TRIBUTÁRIO: Definição e 
Conteúdo do Direito Tributário, noção de tributos e suas espécies. O Imposto, a taxa e a contribuição de melhoria; Vigência e 
aplicação da Legislação Tributária; Tributos Municipais; Execução Fiscal; O município e o poder de tributar; Fundamentos da 
imposição tributária, suas limitações no ordenamento jurídico; Imunidade, isenção e não incidência; Limitações da 
competência tributária; Ilícito penal tributária: crimes contra a ordem tributária. Ilícito tributário, ilícito administrativo 
tributário. DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: fontes, conceitos, objeto, classificação e estrutura; Controle de 
Constitucionalidade e Supremacia da Constituição; Repartição de Competências; Bens Públicos; Intervenção nos Municípios e 
Autonomia Municipal; Emendas Constitucionais; Atribuições e Responsabilidades dos Prefeitos; Estado de Defesa e Estado de 
Sítio; Poder Executivo; Poder Legislativo. 
 
PSICÓLOGO 
Política de Atenção Básica e da Reforma Psiquiátrica; Legislação e Conferências. Diagnóstico fundamentado em teorias da 
personalidade, psicopatologia, processos psicossociais, através de entrevistas e testes. Teorias e técnicas psicoterápicas. 
Construção de projetos terapêuticos individuais, com reavaliação periódica. Intervenções terapêuticas diversas: atendimento 
individual, em grupo, domiciliar, oficinas terapêuticas, contatos com a comunidade. Trabalho em equipe e gestão 
compartilhada dos serviços e sistemas: redes psicossociais incluindo usuários, familiares, equipes de saúde e outros 
protagonistas sociais. Dispositivos de saúde mental como apoio à estratégia de saúde da família. Estratégias de redução de 
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danos em álcool e drogas. Atividades de educação permanente, capacitação e supervisão, no CAPS e NASF. Ações específicas 
com pessoas portadoras de transtornos graves e persistentes. Atenção psicossocial à infância, adolescência, vida adulta, 
idosos e família. Assistência, reinserção e reabilitação psicossocial para pessoas com vulnerabilidade na comunidade. 
Dispositivos de avaliação e acompanhamento de famílias. Psicologia organizacional: recrutamento, seleção, treinamento, 
acompanhamento e saúde ocupacional. Registro de documentos: prontuários e pareceres. Ética profissional. NASF – Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família: Inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família na Política Nacional de Atenção Básica para a 
Estratégia Saúde da Família; Bases Legais que sustentam os Núcleos de Apoio à Saúde da Família; Objetivos dos Núcleos de 
Apóia à Saúde da Família; Características e estratégias de atuação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. CAPS - Centro de 
Atenção Psicossocial: Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial no contexto político de redemocratização do país e nas 
lutas pela revisão dos marcos conceituais, das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases 
Legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial pelo SUS. Características 
e Estratégias de Atuação dos Centros de Atenção Psicossocial. Política Nacional do Idoso: Lei n° 8.842/94 e Decreto n° 
1.948/96. 
 
QUÍMICO 
Propriedades da matéria e da energia, estados físicos da matéria, transformações físicas e químicas; Estrutura da matéria: 
teoria atômica-molecular clássica e moderna, estrutura eletrônica dos átomos e moléculas, tabela periódica, ligações 
químicas, geometria molecular, interações intermoleculares, compostos de coordenação; Misturas e substâncias puras, 
funções inorgânicas, nomenclatura dos compostos inorgânicos; Leis ponderais e volumétricas, estequiometria, fórmulas e 
equações químicas; Soluções: classificação das soluções, unidades de concentração, o processo de dissolução, diluição e 
mistura, propriedades coligativas, coloides; Gases, termodinâmica, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico 
molecular. Equilíbrio químico iônico: ácido-base, pH e pOH, hidrólise,  soluções tampão, curvas de titulação;  Eletroquímica: 
reações de oxidação e redução, células galvânicas, eletrólise, corrosão; Química orgânica: funções orgânicas, origem, 
propriedades, aplicações e nomenclatura dos compostos orgânicos;  Química ambiental: atmosfera, hidrosfera e litosfera, 
ciclos biogeoquímicos, principais problemas ambientais modernos (camada de ozônio, aquecimento global, poluição); 
Química verde: os princípios da Química Verde, tecnologias verdes para degradação de poluentes, ecologia industrial, Análise 
do Ciclo de Vida. 
 
PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 
A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu contexto social. O ensino público no ensino 
fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A criança e o adolescente - seu 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem escolar. As relações sociais da escola pública (professor-
aluno). Os grupos dos alunos. O ensino-aprendizagem da escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento 
didático - o que o aluno deve aprender, quem visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem. Metodologia do 
ensino (problematizadora, tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização escolar e descentralização; Currículos e 
o aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências pedagógicas na educação; Planejamento de ensino e 
projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do 
ensino/aprendizagem; Educação inclusiva; Parâmetros curriculares nacionais nas séries iniciais - Temas Transversais; Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Artigos 205 a 214 da Constituição Federal; A Lei nº 9.394 /96, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e atualizações. Conselhos escolares e legislação educacional. Conhecimentos Sociais: As Regiões Brasileiras - 
Aspectos físico, econômico e humano da Região Nordeste; Conhecimentos Básicos de Geografia e História. Concepção do 
ensino de História. O saber histórico escolar e sua importância social. Conceitos básicos: o fato histórico, o sujeito histórico e 
o tempo histórico. Eixos temáticos: história local e do cotidiano; e história das organizações populacionais. Conteúdos básicos 
de História do Brasil e do Maranhão. Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de História. Atividades 
significativas: visitas a museus, exposições, cidades históricas e pesquisas no bairro. O homem e o meio ambiente. Ecologia. 
Higiene e saúde e Preservação ambiental. Conhecimentos/Atualidades/Realidade do Brasil. Concepção do ensino de 
Geografia. O espaço como construção social e histórica da ação humana. O estudo da paisagem local. Paisagem e natureza 
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(transformação, preservação e consequências da ação do homem). Urbano e rural: modos de ser, viver e trabalhar nos dois 
ambientes. O papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes para as sociedades urbanas e rurais. 
Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de Geografia. Matemática Básica: Operações Elementares no 
Conjunto dos Números Reais: Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Potenciação; Mínimo Múltiplo Comum e Máximo 
Divisor Comum; Expressões Numéricas; Regras de Três Simples; Porcentagem; Unidades de Comprimento; Noções de áreas 
de figuras Geométricas Planas. Algarismos Romanos. Operações com unidades de tempo. Raciocínio Lógico. A Matemática 
nos anos iniciais da Educação Básica. Noções de conjunto. Alfabetização matemática: o pensamento lógico-matemático e a 
construção do número. Leitura, escrita e composição dos números. Números naturais e sistema de numeração decimal. 
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Números racionais representados sob a forma 
de fração e decimal. Grandezas e medidas. Noções de geometria: espaço e forma. A resolução de problemas e o processo de 
ensino-aprendizagem da Matemática. Tratamento da informação: leitura e interpretação de informações contidas em 
imagens, tabelas e gráficos. Ciências: O ensino de ciências nos anos iniciais da Educação Básica. A abordagem interdisciplinar 
no ensino de ciências. Conteúdos básicos das ciências naturais que são objetos do ensino-aprendizagem nos anos iniciais: 
noções de biologia, física e química. Blocos temáticos: ambiente; ser humano e saúde; e recursos tecnológicos. A Terra e o 
Universo. Temas transversais: meio ambiente; saúde; e orientação sexual. O papel da experimentação no ensino de ciências. 
Língua Portuguesa: O ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais da Educação Básica. O desenvolvimento da oralidade no 
cotidiano escolar. A apropriação da escrita no cotidiano escolar. O ensino de gramática nos anos iniciais. A prática da leitura: 
objetivos, finalidades e compreensão de textos. Produção de textos e a prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros 
textuais). A literatura nos anos iniciais da Educação Básica. 
 
PROFESSOR INFANTIL / CRECHE 
Legislação da Educação Infantil no Brasil. As principais tendências pedagógicas voltadas para a Educação Infantil. História e 
política da Educação Infantil O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. A avaliação na Educação Infantil. O 
significado do brincar e das brincadeiras na Educação Infantil. O contexto escolar na Educação Infantil. O desenvolvimento e 
a constituição da linguagem e do pensamento lógico na infância. O currículo na Educação Infantil. Matemática elementar: 01 
- Sistema de numeração decimal. 02 - Conjunto dos números naturais. 03 - Operações com números naturais: adição, 
subtração, multiplicação e divisão. 04 - Múltiplos e divisores. 05 - Conjunto dos números racionais: frações e números 
decimais. 06 - Operações com números racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 07 - Porcentagem. 08 - Sistema 
de medidas: comprimento, massa, capacidade, área e volume. 09 - Medida de tempo. 10 - Cálculo de perímetro e área de 
figuras geométricas planas. 11 - Resolução de problemas de primeiro grau. 12 - Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. 
História do Maranhão. 2. Aspectos relevantes da Geografia do Maranhão. 3. Educação Ambiental. 4. Atualidades do 
Maranhão e do Brasil. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS (6º AO 9º ANO) 
Conhecimento em Inglês: importância social; aprender e ensinar Inglês na Educação Básica; orientações didáticas para a 
aprendizagem de Inglês; blocos temáticos e conteúdos no ensino de Inglês. Texts Comprehension, Personal Pronouns, 
Possessive Adjectives and Pronouns, TO BE ( present tense / past tense), Articles, Plural of Nouns, Present Continuous Tense 
/ Past Continuous Tense, Simple Past Tense, Simple Present Tense, Simple Future Tense, Prepositions, Reflexive Pronouns, 
Comparatives and Superlatives, Genitive Case, Present Perfect Tense / Past Perfect Tense, Anomalous Verbs, Question Tags, 
Conditional Sentences, Relative Pronouns, Reported Speech, Passive Voice, Indefinite Pronouns, Countable and Uncountable 
Nouns. 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6º AO 9º ANO) 
O conhecimento matemático: características; o papel da Matemática no ensino fundamental; Matemática e os Temas 
transversais; aprender e ensinar Matemática no ensino fundamental; objetivos, conteúdos e avaliação em Matemática; 
orientações didáticas para ensinar Matemática. Projetos de trabalho. Conjuntos e Subconjuntos. Operações com Conjuntos: 
União, Intersecção, Diferença e Complementar. Número de Elementos da União de Conjuntos. Conjuntos Numéricos 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO 

 

                                                                                                     Pça. Guilhermino Brito N.º 284 
Centro  

CEP 65.670-000 – Paraibano/MA 
  CNPJ.: 05.303.144/0001-30 

Tel.: (99) 3554-1480 / 1112 
 prefeituradeparaibano@hotmail.com. 

 
 

 

35 

(Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais e Complexos). Divisibilidade, Máximo Divisor Comum, Mínimo Múltiplo 
Comum. Grandezas Diretamente Proporcionais e Inversamente Proporcionais. Regra de Três Simples e Composta. 
Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos. Produtos Notáveis. Operações com Números Reais: Adição, Subtração, 
Multiplicação, Divisão, Potenciação e Radiciação. Sequências, Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. Relações e 
Funções. Produto Cartesiano. Função Injetora, Sobrejetora, Bijetora, Par, Ímpar, Crescente e Decrescente. Função Composta 
e Função Inversa. Função de Primeiro Grau. Função de Segundo Grau. Função Modular. Função  
Exponencial. Função Logarítmica. Gráficos de Funções. Equações e Inequações. Matrizes: Operações e Propriedades. 
Determinantes. Resolução e Discussão de um Sistema Linear. Trigonometria. Triângulo Retângulo e Teorema de Pitágoras. 
Funções Trigonométricas, Gráficos, Identidades Trigonométricas, Equações Trigonométricas, Inequações Trigonométricas. Lei 
dos Senos e Lei dos Cossenos. Geometria Plana. Mediatriz de um Segmento, Bissetriz de um Ângulo. Medianas, Bissetrizes, 
Alturas e Mediatrizes de um Triângulo. Semelhança e Congruência de Triângulos. Semelhança e Congruência de Polígonos. 
Teorema de Tales. Número de Diagonais, Soma dos Ângulos Internos e Soma dos Ângulos Externos de um Polígono. 
Polígonos Inscritos e Circunscritos. Relações Métricas em Triângulos, Polígonos, Circunferência e Círculo. Área das Figuras 
Planas. Geometria Espacial. Retas e Planos no Espaço. Princípio de Cavalieri. Prisma, Pirâmide, Cilindro, Cone e Esfera. Área e 
Volume dos Sólidos. Geometria Analítica. Coordenadas Cartesianas. Distância entre Dois Pontos, Distância de um Ponto a 
uma Reta. Equações da Reta, Ângulo entre Duas Retas, Retas Paralelas, Retas Perpendiculares. Equações da Circunferência. 
Equações da Elipse, Hipérbole e Parábola. Análise Combinatória. Princípio Fundamental da Contagem. Arranjo, Permutação e 
Combinação, Casos Simples e com Repetição. Triângulo de Pascal e Binômio de Newton. Probabilidade, Espaço Amostral, 
Resultados Igualmente Prováveis. Probabilidade Condicional. Polinômios. Operações com Polinômios. Fatoração e Raízes de 
um Polinômio. Relações entre Raízes e Coeficientes de um Polinômio. Pesquisa de Raízes Racionais. Raízes Complexas 
Conjugadas. Noções de Lógica. Noções de Estatística (Média, Mediana, Moda, Variância, Desvio Padrão, Distribuição Normal).  
 
PROFESSOR DE PORTUGUÊS (6º AO 9º ANO) 
Análise Textual: O tema ou a ideia global ou tópico de parágrafos; Argumento principal defendido pelo autor; O objetivo ou 
finalidade defendido pelo autor; Elementos característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-literários; Função 
da linguagem; Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem; Relações de intertextualidade; Informações explícitas e 
implícitas veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, 
finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência; 
Relação de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de recursos 
lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; Língua oral e língua escrita; Implicações 
sócio históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, 
níveis de registros, jargão, gíria). Análise Linguística: Gramática normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; 
Processo de formação de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e nominal; 
Ortografia, acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria Literária: Conceito de 
Literatura; Estilos de época; Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; Arcadismo; 
Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo; Tendências 
Contemporâneas. Ensino da Língua Portuguesa: O trabalho com a oralidade na escola; Ensino e avaliação em leitura; Ensino e 
avaliação na produção de texto; Ensino e avaliação de gramática. Semântica. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, 
hiperônimos e hipônimos. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o 
período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, 
concordância e colocação. Ocorrência de crase. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS (6º AO 9º ANO) 
A Terra no Universo. Hipóteses sobre a origem da Terra, localização no Sistema Solar. Condições específicas do planeta Terra 
que permitem a vida. Movimentos de translação e rotação, movimentos aparentes dos astros e diferenças nas durações dos 
dias e das noites dependendo do local e da época do ano. Ambiente e vida. Biosfera e relações de interdependência, 
biociclos. Características gerais comparativas entre os grupos animais e vegetais e sua adaptação ao meio ambiente; relações 
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entre os seres vivos de um ecossistema: predação, cooperação, mutualismo. Fatores abióticos no ecossistema, cadeia 
alimentar e transferência de energia, interferência dos seres humanos nos ciclos vitais dos ecossistemas: desmatamento, uso 
de agrotóxicos, lançamento de resíduos, exploração inadequada do solo. Poluição, chuva ácida, efeito estufa e camada de 
ozônio. Doenças causadas por microrganismos e vermes parasitas: ciclo biológico, contágio, sintomas e prevenção. 
Necessidades vitais de animais e vegetais: obtenção de alimentos e respiração. Seres humanos e saúde. Reprodução e 
hereditariedade, clonagem e transgênicos. Temas da sexualidade: métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, funcionamento dos órgãos reprodutores masculino e feminino. Aspectos morfo-
fisiológicos básicos da digestão, respiração, circulação, excreção, sistema nervoso, sistema endócrino, órgãos dos sentidos, 
sistema ósseo-muscular e sistema imunológico. A saúde do homem e o ambiente, contaminação por agentes biológicos, 
doenças infecto-contagiosas e parasitoses. Sociedade e tecnologias. Água no ecossistema: ciclo da água, propriedades físicas 
da água (pressão, empuxo, densidade e tensão superficial e aplicação na construção de barcos e submarinos), água como 
solvente universal e misturas, tratamento da água para consumo humano. Energia no ecossistema, fluxo da energia no 
ambiente: transformação e conservação da energia solar em energia química, armazenamento de energia em combustíveis 
fósseis. (Fotossíntese, carvão, petróleo). Solo no ecossistema, composição do solo, agentes de transformação do solo. O 
átomo: características dos átomos. Método científico: substâncias químicas e suas propriedades, reações químicas. 
Eletricidade e magnetismo. Metodologia de Ensino de Ciências. 
 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Aspectos gerais da redação oficial; Gestão de Qualidade (Ferramentas e Técnicas); Administração e Organização; Serviços 
Públicos (Conceitos - Elementos de Definição - Princípios - Classificação); Atos e Contratos Administrativos; Empresa 
Moderna; Empresa Humana; Relações Humanas e Interpessoais; Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Lei nº 8.666/93 e alterações promovidas pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. Higiene e segurança do trabalho; Estrutura 
Administrativa Municipal. Administração: de materiais, financeira, de recursos humanos, da produção. Planejamento: 
orçamento, programas, planos e projetos. Gestão: habilidades e competências gerenciais, comunicação e estilos gerenciais. 
Atendimento ao público. Meios de Comunicação. Abreviações. Agenda. Comunicação e Relações Públicas. Comunicação 
telefônica. Uso de equipamentos de escritório. Uso de aparelhos de fax e máquinas reprográficas. Noções de uso dos 
serviços de telefonia. Noções de software de controle de ligações. Noções de arquivamento e procedimentos 
administrativos. Elaboração e manutenção de banco de dados. Noções de estoque. Meios de transporte. Liderança e poder; 
motivação. Atas. Ofícios. Memorandos. Cartas. Certidões. Atestados. Declarações. Procuração. Recebimento e remessa de 
correspondência oficial. Hierarquia. Impostos e Taxas. Requerimento. Circulares. Siglas dos Estados da Federação. Formas de 
tratamento em correspondências oficiais. Tipos de correspondência. Atendimento ao Público. Portarias. Editais. Noções de 
protocolo e arquivo. Índice onomástico. Assiduidade. Disciplina na execução dos trabalhos. Relações humanas no trabalho. 
Formas de tratamento. Decretos. Organograma. Fluxograma. Poderes Legislativo e Executivo Municipal. Leis Ordinárias e 
Complementares. Constituição Federal Art. º 6º a 11º e art. 39º a 41º. Uso de correio eletrônico. Princípios que regem a 
Administração Pública. Ética no Serviço Público. Princípios de Arquivologia. Licitações e Contratos: conceitos, princípios, 
características, fases, lei 8.666 de 21/06/93 e modificações. 
 
AGENTE DE PORTARIA 
Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do serviço de segurança; 
Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra danos; Conhecimento Básico da Função; 
Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações 
Humanas: Convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e com o público.  
 
CUIDADOR DE CRECHE 
Políticas públicas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Conceitos de deficiência. Concepções de 
aprendizagem na área de deficiência Caracterização do atendimento educacional especializado. Atividades da vida diária. 
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Reabilitação e educação. Comunicação do indivíduo portador de necessidades especiais. Identificação do aluno com distúrbio 
de comunicação. Técnicas de trabalho para portadores de dificuldades na linguagem oral e na linguagem escrita. Estratégias 
de estimulação da linguagem oral e escrita. Oficinas de trabalho. Atividades e recursos para atender às crianças com 
dificuldades acentuadas de aprendizagem. Tecnologias de informação e comunicação para a autonomia do aluno com 
necessidades especiais. Trabalho com adultos portadores de necessidades especiais. Atividades de apoio e de estimulação 
precoce para pessoa com deficiência. 
 
DIGITADOR 

Conceitos básicos de operação de microcomputadores. Noções básicas de operação de microcomputadores em rede local. 
Operação do sistema operacional MS-Windows 7 e MS-Windows XP: uso de arquivos, pastas e operações mais frequentes, 
uso de aplicativos e ferramentas, uso dos recursos da rede e Painel de controle. MS Word 2007 – Utilização de janelas e 
menus; Barras de Ferramentas; Faixa de opções; Estilos; Operações com arquivos; Layout da página; Impressão de 
documentos e configuração da impressora; Edição de textos; Voltar e repetir últimos comandos; exibição da página 
(características e modos de exibição); Utilização de cabeçalhos e rodapés; Formatação no Word; Criação e manipulação de 
tabelas e textos multicolunados; Correspondências; Revisão; Referências; Proteção de documentos e utilização das 
ferramentas. Operação da planilha MS-Excel 2007: Utilização de janelas e menus; Barra de ferramentas; Operações com 
arquivos: Layout da página; Confecção, formatação e impressão de planilhas; Comandos copiar, recortar, colar, inserir, voltar 
e repetir; Revisão; Gráficos; Características e modos de exibição; Utilização de cabeçalhos e rodapés; Dados; Utilização de 
mesclagem de células, filtro, classificação de dados. Operação do apresentador MSPower Point 2007: conceitos básicos; 
principais comandos aplicáveis às lâminas; modelos de apresentação; ferramentas diversas, temas e estilos. Noções de 
utilização do MS Internet Explorer 8 – Manutenção dos endereços Favoritos; Ferramentas; Utilização do Histórico; Noções de 
navegação em hipertexto. Segurança da informação e procedimentos de segurança. Procedimentos de backup. Redes 
Sociais: Orkut, Facebook, Linkedin, Twitter; Dispositivos móveis: Smartphone, Tablets. Fraudes na Internet: Scam, phishing; 
Spam: Problemas acarretados e métodos de prevenção; Segurança em redes: Firewall, Antivírus, Ataques; Conceitos de 
segurança: Segurança em computadores, Senhas, Cookies, Engenharia Social, Vulnerabilidade, Códigos Maliciosos (Malware). 
 
 
 
ENTREVISTADOR CADASTRAL 
Elementos da política e do cotidiano brasileiros (políticas públicas, acontecimentos relevantes nacionais e regionais). Cultura 
e sociedade brasileira (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão). Aspectos 
relevantes da História do Brasil (descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea). Panorama da economia nacional (aspectos locais e aspectos globais). Documentação e arquivo: pesquisa, 
documentação, arquivo, sistemas e métodos de arquivamento. Comunicação Oral e Escrita: atendimento ao público e ao 
telefone, relações humanas, comunicação, comunicações organizacionais e administrativas, correspondência oficial – 
documentos e/ou modelos utilizados, mensagens eletrônicas, formulários, cartas comerciais, redação oficial, formas de 
tratamento. Serviço de pessoal, conceito, competência, atribuições. Ergonomia: postura e movimento, fatores ambientais, 
organização e higiene do/no local de trabalho, informação e operação. Estatuto da Criança e do Adolescente. Assiduidade; 
Disciplina na execução dos trabalhos; Relações Humanas no trabalho; Noções de Protocolo; O Arquivo e as Técnicas de 
Arquivamento; Classificação da Correspondência; Serviço Postal; Utilização da copiadora; Telefones úteis e de emergência; 
Telefonia fixa e móvel; Conhecimentos de pagers, intercomunicadores, rádios e sistemas de alto-falantes; Livro de registro de 
correspondência; Transferência de chamadas telefônicas em PABX; Uso do correio de voz; Imagem profissional; Sigilo 
profissional; Tarifação telefônica; Formas de Tratamento; Noções de software de controle de ligações. Noções de 
arquivamento e procedimentos administrativos. Elaboração e manutenção de banco de dados. Noções de estoque. Meios de 
transporte. Liderança e poder; Motivação. Conhecimentos básicos de informática, Word, Excel e Powerpoint, formatação de 
textos e planilhas. Sistema Operacional Windows, operações com arquivos (copiar, colar, etc), principais atalhos dos 
programas. Conhecimentos básicos de internet, envio e recepção de e-mails e pesquisas na internet. 
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GUARDA MUNICIPAL 
Constituição da República Federativa do Brasil - 1988: 1.1. Título I; 1.2. Título II Capitulo I/Art. 5º: Dos Direitos e Deveres 
individuais e coletivos. Lei Federal nº. 8.069 de 13.07.1990 - Estatuto da criança e do adolescente - ECA; Lei Federal nº. 
9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro; Lei Federal nº. 10.741 de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 10.826 
de 22.12.2003 - Estatuto do Desarmamento; Lei Federal nº. 11.340 de 07.08.2006 - Estatuto da Mulher (Lei Maria da Penha); 
Lei Federal nº. 12.288 de 20/07/2010 - Estatuto da Igualdade Racial.  
 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
Apresentação multimídia. Componentes básicos do Sistema Operacional Windows. Ferramentas mais utilizadas na Web. O 
Impacto da tecnologia da informática na sociedade. Processador de texto. Recursos de informática no tratamento de 
informações. Sistema de Medida (de Memória). Conhecimentos básicos de informática, Office (Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint), formatação de textos e planilhas. Sistema Operacional Windows, operações com arquivos (copiar, colar, etc), 
principais atalhos dos programas. Conhecimentos básicos de internet, envio e recepção de e-mails e pesquisas na internet. 
Noções de serviços Internet & Intranet; Vírus e antivírus, Spam, Phishing, Malware. Linux. Windows Explorer. Hardware, 
Software. 
 
MOTORISTA 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos diferentes órgãos executivos e das 
diferentes entidades da federação. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Veículos: registro, 
licenciamento, condução de escolares. Habilitação. Infrações, penalidades, medidas administrativas, processo administrativo, 
crimes de trânsito. Distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito. Noções de Primeiros Socorros. Defesa 
Pessoal e Técnicas para defesa e ataque - Tática de Direção Defensiva/Ofensiva/Evasiva. Sistema de Segurança Pessoal. Sigilo 
Profissional. Direitos Humanos e Relações Humanas no Trabalho. Sistema de Segurança Pública e Crime Organizado. Lei Seca. 
Mecânica Básica. 
 
RECEPCIONISTA 
Relações Interpessoais: comunicação humana e relações interpessoais. O processo de comunicação. A comunicação; fatores 
determinantes e barreiras. A comunicação nas organizações. Administração de conflitos: desenvolvimento de trabalho em 
equipe. Métodos de atendimento ao público. Cliente externo e interno. Atendimento telefônico e de balcão. O perfil do 
profissional de atendimento. Ética, postura e cidadania: o indivíduo e as características pessoais. O papel do servidor 
interação com o público interno e externo. Adequação da indumentária. Conhecimento da estrutura e do funcionamento da 
administração da Câmara Municipal. Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e 
concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências. Noções de 
administração de pessoal, de material e de patrimônio; Atos administrativos de uso mais freqüentes circulares, avisos, 
portarias, ofícios, despachos, ordens de serviços. Procedimentos administrativos; Noções básicas de organização de arquivos 
e fichários; Documentos oficiais, tipos de documentos: Correspondência oficial: conceito, classificação; recepção e expedição 
de correspondência em geral; Protocolo: conceito, sistema de protocolo; O conhecimento e uso eficiente do telefone (PABX), 
recebimento e transmissão de mensagens telefônicas. Ética profissional. Cidadania: direitos e deveres do cidadão. O cidadão 
como usuário e contribuinte. 
 
 
 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Solos: textura, estrutura, composição; coleta de amostra; recuperação. Fertilização: fórmulas, orgânicas, químicas, 
defensivos: aplicação e uso/curvas de nível, uso de níveis na lavoura, principais culturas (seleção de sementes, plantio, 
adubação, colheita, beneficiamento, pragas e doenças). Soja, trigo, milho, mandioca, feijão. Olericultura, fruticultura, noções 
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de extensão rural: métodos de extensão, individual, grupal, massal. Forragicultura, pastagens de gramíneas e leguminosas, 
silvicultura: árvores nativas e árvores exóticas, árvores ornamentais e produção extrativista, manejo de mudas, máquinas 
agrícolas: uso adequado dos implementos, regulagem, plantadeira, colheitadeira, pulverizadores, administração rural, 
elaboração de projetos: custos e orçamentos agropecuários. Noções de Zootecnia: reprodução, nutrição, manejo de rebanho 
(de pequenos, médios e grandes animais), defesa sanitária e inseminação artificial. Instalações: instalações para animais. 
 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Contabilidade: conceito, objetivo e campo de aplicação. Patrimônio: conceito, estado patrimonial, fontes e aplicações de 
recursos. Princípios Fundamentais de Contabilidade. Fatos Contábeis. Escrituração Contábil. Encerramento de exercício. 
Investimentos temporários e permanentes. Critérios de avaliação dos componentes patrimoniais. Principais demonstrações 
contábeis. ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA: Administração Pública Licitações e contratos 
administrativos. Orçamento público. Créditos orçamentários. Exercício Financeiro. Regime da contabilidade. Receita e 
Despesa Pública. Regimes contábeis. Escrituração. Dívida pública. Plano de Contas e sua aplicação. Encerramento de 
Exercícios: Balanços Financeiro e Patrimonial. A lei de responsabilidade fiscal (lei n°. 101 de 04.05.2000). Controle Interno e o 
Controle Externo. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Noções de anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Enfermagem Médico cirúrgica: Assistência 
de enfermagem em Doenças Transmissíveis – defesa do organismo, conceito e tipo de imunidade, noções de vacinação. 
Assistência de enfermagem em distúrbios crônico-degenerativos: respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, 
musculoesqueléticos. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico de Central de Material. Assepsia, Desinfecção, 
Esterilização e Limpeza. Assistência Domiciliar e visitas domiciliares. Noções Básicas sobre doenças transmissíveis e não 
transmissíveis (dengue, tuberculose, hanseníase, hepatites, diabetes e hipertensão).  
Preparo e Administração de medicamentos / soluções. A comunicação nas relações pessoais e interpessoais em saúde. 
Convivendo com o alcoolismo na família. Cuidando de famílias durante o ciclo vital; Programa de Assistência à Criança, 
Adolescente, Mulher e Idoso. Programa Nacional de Imunização. Técnicas Básicas de Enfermagem. Vigilância em saúde 
Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno-infantil e pediatria: pré-natal, 
parto e puerpério e período neonatal. Enfermagem de urgência e emergência: primeiros socorros.  
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Obtenção e conservação de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, fatores de 
interferência na qualidade das análises. Equipamentos de uso em laboratório, pesagens, volumétrica, microscopia 
(fotometria-leis de absorção da luz). Princípios bioquímicos implicados nas principais dosagens sanguíneas: glicídios, lipídios, 
protídeos, componentes inorgânicos, ureia, creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas. Urina: análise qualitativa, 
quantitativa e sedimento. Parasitologia Humana: principais métodos para pesquisa de parasitas intestinais; Hematozoários: 
características morfológicas e ciclo evolutivo. Bacteriologia Humana: métodos bacteriológicos de identificação dos principais 
agentes etiológicos das infecções genitais, urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de cultura, técnicas de 
coloração, coprocultura, teste de sensibilidade a antibióticos; hemocultura. Imunologia Clínica: reação de precipitação; 
fixação de complemento; aglutinação. Técnicas Hematológicas: câmara de contagem; identificação e contagem das células 
sanguíneas: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue periférico; contagem de plaquetas e 
reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina; hematócrito; índices hematimétricos; prova de 
falcização; curva de resistência globular osmótica; célula L.E. Coagulação: tempo de sangramento e de coagulação; prova do 
laço; retração do coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial ativada; tempo de trombina; fibrinogênio. 
Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh. Noções de higiene e assepsia. Organização do local de trabalho. Comportamento 
no local de trabalho. Noções básicas sobre higiene e limpeza: Noções de higiene, saúde corporal e cuidado pessoal no 
ambiente de trabalho; Segurança no ambiente de trabalho: Segurança individual e coletiva no ambiente de trabalho. Noções 
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de Primeiros Socorros. Noções de uso dos serviços de telefonia. Atendimento ao público. Meios de Comunicação. Formas de 
tratamento. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Anatomia: Estudo anatômico, função fisiológica de órgãos e aparelhos do corpo humano. Esqueleto humano, ossos e 
articulações, crânio, coluna vertebral e membros superiores e inferiores, aparelhos digestivo e urinário, aparelhos 
circulatório e respiratório e sistema glandular. fígado, pâncreas, baço e tecido mielóide. - Técnica Radiológica: Equipamentos 
de Raios-X. Fatores radiográficos, acessórios e complementos. Tomógrafos: tomógrafo linear e computadorizado. Princípios 
da tomografia. Angiógrafos e seriógrafos. Incidências especificas e técnicas rotineiras para exames gerais e específicos. Física 
atômica elementar, Física das radiações. Eletricidade e eletrônica. Física e eletrônica aplicada à produção de Raio-X, ampola 
de Raio-X, transformadores e retificadores. Aparelhos de Raio-X, equipamentos e acessórios. Estudo das propriedades físicas 
dos Raio-X e suas aplicações práticas no campo de radiologia. - Higiene das Radiações secundárias, meios de proteção das 
radiações ionizantes, efeitos biológicos das radiações. Todo Conteúdo programático do Curso de Técnico em Raio-X. 
(Currículo Básico).  
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