ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB
RUA: ANTÔNIO LUNA FREIRE Nº 146 – CENTRO MARI/PB
CEP: 58345-000 TELEFONE: (83) 3287-2500

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
O Prefeito Constitucional do Município de Mari/PB, no uso de suas atribuições legais, por meio do presente
edital, informa a todos que será realizado Concurso Público neste Município, conforme Portaria instituída. Além
disso, tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e Lei Municipal nº 892/2014, de 21 de
novembro de 2014, assim como demais legislações pertinentes, resolve tornar o presente Edital (com seus
anexos) único regulamento do Concurso Público destinado ao provimento dos cargos, que possuem vagas
atualmente ou que venham a possuir durante o prazo de validade deste Concurso Público, na Prefeitura
Municipal de Mari.
CAPÍTULO I- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.

O concurso público destina-se ao provimento de vagas no Quadro Efetivo de Pessoal da Prefeitura Municipal
de Mari, e será regido por este edital sob a responsabilidade técnica e operacional da Ápice Consultoria,
conforme processo licitatório e Contrato Estabelecido, e consistirá em duas etapas, a saber:



1ª ETAPA: Avaliação de Conhecimentos para todos os cargos ofertados, mediante a aplicação de provas
escritas, em forma objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.



2ª ETAPA: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Pedagogo, Professor A,
Professor B (Artes), Professor B (Libras), Professor B (Língua Portuguesa), Professor B (Matemática),
Professor B (Língua Inglesa), Professor B (Ciências), Professor B (Educação Física), Professor B (Geografia).
Prova Prática, de caráter eliminatório, apenas para os cargos de Motorista “B”, Motorista “D”, Operador de
Máquinas Pesadas e Pedreiro.

2.

Os cargos ofertados constam no capítulo II deste edital.

3.

O Conteúdo Programático constam no ANEXO I deste edital.

4.

O Cronograma com as datas previstas constam no ANEXO II deste edital.

5.

As Microáreas correspondentes ao cargo Agente Comunitário de Saúde constam no ANEXO III deste edital.

6.

As atribuições dos cargos constam no ANEXO IV deste edital.

7.

O Formulário para envio dos títulos consta no ANEXO V deste edital.

8.

O referido Edital nº 001/2015 será afixado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal de Mari a
partir do dia 22 de julho de 2015.
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1.

CAPÍTULO II - DOS CARGOS E REQUISITOS
Todos os cargos serão regidos sob o Regime Jurídico de Trabalho Estatutário, conforme a respectiva
denominação, pré-requisitos, carga horária e salário base inicial especificados neste Edital, e de acordo com
a Legislação Específica.

2.

O quadro abaixo contém a relação de cargos ofertados, a quantidade de vagas por cargo e os requisitos
mínimos que obedecem às seguintes especificações:
CARGOS

AGENTE ADMINISTRATIVO
AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE – MICROÁREAS*
ADVOGADO
ANALISTA ADMINISTRATIVO
ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO
ANALISTA DE SISTEMAS

ARQUIVISTA
ARQUITETO
ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO
BIBLIOTECÁRIO
BIOQUÍMICO
COZINHEIRA
DIGITADOR
ELETRICISTA
ENGENHEIRO CIVIL
ENFERMEIRO CAPS
ENFERMEIRO
FARMACÊUTICO

MÉDICO PEDIATRA - NASF
MÉDICO - PSF
MÉDICO PSIQUIATRA-NASF

MÉDICO PSIQUIATRA-CAPS

MÉDICO GINECOLOGISTA-NASF

MÉDICO PLANTONISTA 24 h

ESCOLARIDADE E REQUISITOS
MÍNIMOS

VAGAS

VENCIMENTO (R$)

CARGA
HORÁRIA

Total

AC

PNE

Ensino Médio Completo

788,00

40

05

04

01

Ensino Médio Completo

1.014,00

40

09

09

-

800,00

20

01

01

-

788,00

40

02

02

-

990,00

30

01

01

-

788,00

40

01

01

-

788,00

30

01

01

-

788,00

20

01

01

-

788,00

20

01

01

-

788,00

40

04

04

-

788,00+gratificação

40

01

01

-

788,00

30

01

01

-

999,29

20

01

01

-

788,00

40

03

03

-

788,00

40

01

01

-

788,00

40

01

01

-

788,00

20

01

01

-

788,00+gratificação

20

01

01

-

788,00+gratificação

40

04

04

-

999,29

20

01

01

-

800,00+gratificação

20

01

01

-

800,00+gratificação

40

06

05

01

800,00+gratificação

20

01

01

-

800,00+gratificação

20

01

01

-

800,00+gratificação

20

01

01

-

1.200,00

24

07

06

01

Curso de Bacharelado em Direito e
estar inscrito na OAB
Curso superior em Administração e
registro no CRA
Curso superior em Ciências
Contábeis e registro no CRC
Curso superior em Ciências da
Computação
ou
área
de
informática
Curso superior em Arquivologia
Curso superior em Arquitetura e
registro no respectivo conselho
Curso superior em Serviço Social e
registro no respectivo conselho
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio e Curso Específico
na área e registro no respectivo
conselho
Curso
superior
em
Biblioteconomia
Curso superior em Bioquímica ou
Biomedicina e respectivo conselho
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Fundamental Completo e
curso em eletricidade urbana
Curso Superior em Engenharia Civil
e registro no respectivo conselho
Curso Superior em Enfermagem e
registro no COREN
Curso Superior em Enfermagem e
registro no COREN
Curso Superior em Farmácia e
registro no respectivo conselho
Curso Superior em Medicina com
especialização em Pediatria e
registro no CRM
Curso Superior em Medicina e
registro no CRM
Curso Superior em Medicina com
Especialização em Psiquiatria e
registro no CRM
Curso Superior em Medicina com
Especialização em Psiquiatria e
registro no CRM
Curso Superior em Medicina com
Especialização em Ginecologia e
registro no CRM
Curso Superior em Medicina e
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MONITOR DO CAPS
MOTORISTA-B
MOTORISTA-D
NUTRICIONISTA
ODONTÓLOGO-PSF
OPERADOR DE MÁQUINAS
PESADAS
PEDAGOGO
PEDREIRO
PROFESSOR-B (LIBRAS)
PROFESSOR –A
PROFESSOR- B ARTES
PROFESSOR – B (CIÊNCIAS)
PROFESSOR – B (GEOGRAFIA)
PROFESSOR – B (LÍNGUA
INGLESA)
PROFESSOR – B (MATEMÁTICA)
PROFESSOR- B
(LÍNGUA PORTUGUESA)
PROFESSOR – B
(EDUCAÇÃO FÍSICA)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA-NASF

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA- ACADEMIA DE SAÚDE

PSICÓLOGO

SERVENTE DE PEDREIRO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

VIGIA
MÉDICO VETERINÁRIO

registro no CRM
Ensino Médio Completo
Ensino Fundamental Completo +
CNH Categoria “B”
Ensino Fundamental Completo +
CNH Categoria “D”
Curso Superior em Nutrição e
registro no CRN
Curso Superior em Odontologia e
registro no CRO
Ensino Fundamental Completo +
CNH categoria “C”
Curso Superior em Pedagogia com
especialização em Psicopedagogia
Ensino Fundamental Completo
Curso Superior com Licenciatura e
Especialização em LIBRAS
Curso Superior em Pedagogia
Curso Superior de Licenciatura em
Artes
Curso Superior de Licenciatura em
Ciências Biológicas
Curso Superior de Licenciatura em
Geografia
Curso Superior de Licenciatura em
Letras com Habilitação em Língua
Inglesa
Curso Superior de Licenciatura em
Matemática
Curso Superior de Licenciatura em
Letras
Curso Superior de Licenciatura em
Educação Física e Registro no
Conselho Regional de Educação
Física
Curso Superior de Licenciatura em
Educação Física e Registro no
Conselho Regional de Educação
Física
Curso Superior de Bacharelado em
Educação Física e Registro no
Conselho Regional de Educação
Física

788,00

40

01

01

-

788,00

40

05

04

01

788,00

40

03

03

-

788,00

20

01

01

-

788,00+gratificação

40

02

02

-

788,00

40

02

02

-

800,00

20

01

01

-

788,00

40

03

03

-

1.324,81

25

01

01

-

1.259,82

26,25

10

08

02

1.324,81

25

01

01

-

1.324,81

25

01

01

-

1.324,81

25

01

01

-

1.324,81

25

01

01

-

1.324,81

25

01

01

-

1.324,81

25

01

01

-

1.324,81

25

01

01

-

1.213,59

20

01

01

-

1.213,59

20

01

01

-

800,00

20

01

01

-

788,00

40

03

03

-

788,00+gratificação

40

09

08

01

788,00

40

01

01

-

788,00

40

05

04

01

788,00

20

01

01

-

Curso Superior em Psicologia e
registro no CRP
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Completo e Curso
Técnico de Enfermagem com
Registro no COREN
Ensino Médio Completo e Curso
Técnico em Edificações e registro
no respectivo conselho
Ensino Fundamental Completo
Curso Superior em Medicina
Veterinária
e
registro
no
respectivo conselho

TOTAL DE VAGAS:

Legendas:
AC – Ampla Concorrência
PNE – Portador de Necessidade Especial
*MICROÁREAS/ AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ANEXO III
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3.

As vagas aos cargos previstos no quadro do item anterior serão distribuídas e oferecidas para a área urbana e
a área rural. São consideradas da área urbana todas as repartições públicas municipais: escolas, unidades de
saúde, autarquias e outros órgãos da Prefeitura Municipal, localizadas em toda a Cidade de Mari e são
consideradas da área rural as localizadas fora do perímetro urbano.

3.1 O Agente Comunitário de Saúde deverá:
I-

Residir na área da comunidade em que atuar, anterior a data de publicação do edital;

II-

Haver concluído o ensino médio;

3.1.1

Após a divulgação da homologação do resultado do Concurso Público os candidatos classificados para o
cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão participar de curso introdutório, sendo de caráter
obrigatório com freqüência mínima de 80% (oitenta por cento) do total da carga horária, que é de 50
horas.

3.1.2

O candidato classificado no cargo de Agente Comunitário de Saúde que não comparecer ao curso
introdutório será eliminado.

3.1.3

Para a realização do curso introdutório para o cargo de Agente Comunitário de Saúde serão convocados
os candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva, que obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos
obedecendo à ordem de classificação, em número igual a 3 (três) vezes o número de vagas oferecidas no
presente Concurso Público

3.1.4

O curso introdutório para o cargo de agente comunitário de saúde não influenciará na posição dos
candidatos quanto à Prova Escrita Objetiva, exceto em caso de desistência ou eliminação do candidato.

4.

Para a prova prática, referente aos cargos de Motorista “B”, Motorista “D”, Operador de Máquinas Pesadas e
Pedreiro, serão convocados os candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva, que obtiverem nota igual ou
superior a 50 pontos obedecendo à ordem de classificação, em número igual a 3 (três) vezes o número de
vagas oferecidas no presente Concurso Público.

5.

Para a prova de títulos e experiência profissional referente aos cargos de Professor A, Professor B e
Pedagogo serão convocados os candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva, que obtiverem nota igual ou
superior a 50 pontos obedecendo à ordem de classificação, em número igual a 3 (três) vezes o número de
vagas oferecidas no presente Concurso Público.

6.

A comprovação dos requisitos mínimos para investidura no cargo será exigida no ato da posse do candidato.

7.

A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais será de acordo com a tabela do item 2 do capítulo II
do presente Edital.

8.

A comprovação da habilitação e das exigências para o provimento do cargo deverá ser apresentada quando
da posse do candidato aprovado e, a não apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as
condições exigidas no presente Edital, implicará na exclusão do candidato, de forma irrecorrível.

CAPÍTULO III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

1.

São condições para a investidura em cargo público em vez de para a inscrição: ter nacionalidade brasileira ou
portuguesa ou ser naturalizado, no caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deve estar amparado pelo

5

Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos
termos do art. 12, da Constituição Federal e o pagamento dos valores que consta no item 3.2 do capítulo IV.
2.

Para todos os cargos os requisitos mínimos e a idade mínima de 18 anos deverão ser comprovados na data
da posse.

3.

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

4.

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

5.

Estar registrado no devido Conselho de Classe, para as vagas destinadas às profissões regulamentadas, de
acordo com a legislação específica;

6.

Os candidatos não poderão pertencer aos quadros da empresa Ápice Consultoria, responsável pela
organização do presente Concurso.

CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
1.

As inscrições só poderão ser realizadas, pela internet no site da organizadora.

2.

Período de inscrições: 22 de julho de 2015 a 16 de agosto de 2015.

3.

DO PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO

3.1

O candidato para realizar sua inscrição via Internet deverá acessar o endereço eletrônico
www.apiceconsultoria.com e após o preenchimento da ficha de inscrição deverá efetuar o pagamento da
taxa de inscrição por meio de boleto bancário disponível também no site, podendo efetuar o pagamento em
qualquer agência do Banco do conveniado.

3.2

O valor da taxa de inscrição correspondente ao nível do cargo será de:

NÍVEIS DOS CARGOS

VALOR DA INSCRIÇÃO (R$)

Nível Fundamental Completo
Nível Médio
Nível Médio Técnico
Nível Superior
3.3

58,00
69,00
80,00
92,00

As inscrições efetuadas somente via internet serão aceitas após a comprovação de pagamento da taxa de
inscrição, que será feita através do contrato com o Banco conveniado.

3.4

A relação nominal dos candidatos que optaram por concorrer as vagas de amplas concorrência, com
inscrição deferida para o Concurso estará disponível, a partir de 25 de agosto de 2015 no endereço
eletrônico www.apiceconsultoria.com. É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar a confirmação
de sua inscrição. A divulgação da relação nominal dos candidatos inscritos também estará disponível na sede
da Prefeitura Municipal de Mari a partir da mesma data.

3.5

Após confirmação de sua inscrição o candidato deverá imprimir o seu cartão de inscrição que também estará
disponível a partir de 09 de setembro de 2015.
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3.6

O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.

3.7

Informações complementares acerca das inscrições via internet estarão disponíveis no endereço eletrônico
supracitado.

3.8

A Ápice Consultoria não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida 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.

3.9

Os candidatos inscritos no Concurso passam a estar cientes do conhecimento e aceitação das normas através
do Edital do concurso e automaticamente se declaram estar de acordo com as condições e os documentos
exigidos pelo edital.

4.

DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1

É assegurado o direito de inscrição às pessoas portadoras de deficiência, no presente concurso, de acordo
com o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e do art. 37 do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de
dezembro de 1999 e alterações posteriores que regulamenta a lei 7.853/89, para os cargos de
Agente Administrativo (01), Médico PSF (01), Médico Plantonista 24h (01), Motorista “B” (01), Professor A
(02), Técnico de Enfermagem (01), Vigia(01), cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que
são portadoras, submetendo-se, quando convocadas, a exame oficial, o qual terá decisão terminativa sobre o
exercício do cargo.

4.2

O portador de deficiência deverá especificar o teor da deficiência e o cargo para cuja vaga se inscreveu,
juntando documento médico que comprove ser portador de deficiência, conforme indicado no item 4.4
deste capítulo.

4.3

O candidato cego ou amblíope, além de enviar documentação indicada no item 4.4 deste capítulo, deverá
solicitar, por escrito, até o término das inscrições a confecção de prova em Braile ou Ampliada,
especificando o teor da deficiência, sob pena de não ter sua prova elaborada, impossibilitando de realizá-la.

4.4

O candidato portador de deficiência deverá fazer sua inscrição pela internet preenchendo integralmente sua
ficha de inscrição e enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze)
meses, atestando deficiência, a espécie e o grau ou o nível da mesma, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(CID), acompanhado de cópia simples do CPF e solicitando, caso necessite, o atendimento especial para a
realização das provas e os recursos especiais necessários, a partir do dia 22 de julho de 2015 até o dia 17 de
agosto de 2015, impreterivelmente, via SEDEX, para a sede da Ápice Consultoria, na Av. Floriano Peixoto, 197
Centro, CEP 58.400-165, Campina Grande –PB, Concurso Público de Mari/PB,.

4.4.1

O candidato portador de deficiência que não solicitar informações alusivas citadas no item 4.4 no período
estabelecido terá inscrição indeferida para concorrer à vaga mencionada anteriormente.

4.5

Nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298/99 e alterações posteriores são considerados pessoas com
deficiência aquelas que se enquadram nas seguintes categorias:

4.5.1

Deficiência Física completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob forma de paraplegia, paraparesia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência
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de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções.
4.5.2

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis(dB)ou mais aferida por
audiograma nas freqüências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.

4.5.3

Deficiência visual: Cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho e com a
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; nos casos em que a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for
igual ou menor que 60%; Ou ainda, ocorrer simultaneamente quaisquer das condições anteriores.

4.5.4

Deficiência mental: Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde,
segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.

4.5.5

Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

4.5.6

O candidato inscrito como deficiente que não comprovar e atender rigorosamente as disposições
mencionadas neste capítulo nos prazos previstos para inscrição deixando de comprovar sua deficiência
perderá o direito de concorrer às vagas reservadas as Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) e
passarão a concorrer às vagas ofertadas na Ampla Concorrência (AC).

4.5.7

O candidato não portador de necessidades especiais que necessitar de condição especial para realização
da prova deverá solicitá-la por meio de declaração informando os recursos especiais necessários, até o
término das inscrições, por intermédio dos correios, via sedex ou Aviso de recebimento (AR) à Ápice
Consultoria, devendo constar no envelope:
ÁPICE CONSULTORIA
Avenida Floriano Peixoto, 197 – Centro
CEP: 58.400-165 Campina Grande-PB

4.5.8

O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, poderá não ter a
condição atendida;

4.5.9

O atendimento as condições solicitadas ficará sujeito a análise de viabilidade e razoabilidade do pedido;

4.5.10 A candidata que tem necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar um
acompanhante adulto, que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. A
candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas;
4.5.11 Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de duração da prova da candidata.
4.5.12 A relação nominal dos candidatos que optaram por concorrer as vagas de portadores de necessidades
especiais, com inscrição indeferida para o Concurso estará disponível, a partir do dia 25 de agosto de
2015 no endereço eletrônico www.apiceconsultoria.com.
4.5.13 O prazo de recebimento dos recursos quanto às inscrições indeferidas dos candidatos que solicitarem
concorrer às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, será do dia 25 de agosto de
2015 até o dia 26 de agosto de 2015.
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4.5.14 A divulgação das inscrições deferidas dos candidatos portadores de necessidades especiais será a partir
de 02 de setembro de 2015.
4.5.15 Será eliminado da lista dos deficientes o candidato cuja deficiência assinalada no requerimento de
inscrição não se constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação
geral.
4.5.16 Será eliminado do Concurso o candidato cuja deficiência preenchida na ficha de inscrição seja
incompatível com o cargo pretendido.
4.5.17 Logo após a investidura do candidato classificado, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o
pedido de aposentadoria.
CAPÍTULO V - DAS PROVAS E DA DATA DE REALIZAÇÃO
1.
1.1

DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS E DATA DE REALIZAÇÃO
No quadro a seguir constam as informações da prova escrita objetiva com descrições das áreas temáticas,
número de questões e o peso correspondente ao nível do cargo escolhido.

CARGOS
Auxiliar de Serviços Gerais
Cozinheira
Eletricista
Motorista “B”
Motorista “D”
Operador de máquinas pesadas
Pedreiro
Servente de pedreiro
Vigia
CARGOS
Agente Administrativo
Agente Comunitário de Saúde
Auxiliar de Consultório Dentário
Digitador
Monitor do CAPS
Técnico de Enfermagem
Técnico de Edificações

CARGOS
Advogado
Analista Administrativo
Analista de Controle Interno
Analista de Sistemas
Arquiteto
Arquivista
Assistente Social
Bioquímico
Bibliotecário
Enfermeiro – CAPS
Enfermeiro
Engenheiro Civil
Farmacêutico

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
PROVA
ÁREA TEMÁTICA
Português
Objetiva
Matemática
Conhecimentos Gerais
TOTAL:

ITENS
15
15
10
40

PESO
45
45
10
100,0

TOTAL:

ITENS
15
15
10
40

PESO
45
45
10
100,0

TOTAL:

ITENS
15
15
10
40

PESO
30
60
10
100,0

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
ÁREA TEMÁTICA
Português
Objetiva
Conhecimentos Específicos
Informática
PROVA

PROVA
Objetiva

NÍVEL SUPERIOR
ÁREA TEMÁTICA
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Raciocínio Lógico
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Médico Ginecologista – NASF
Médico Pediatra – NASF
Médico Plantonista -24h
Médico – PSF
Médico Psiquiatra – CAPS
Médico Psiquiatra – NASF
Médico Veterinário
Nutricionista
Odontólogo – PSF
Prof. de Educ. Física – NASF
Prof. de Educ. Física – Academia
de Saúde
Psicólogo
NÍVEL SUPERIOR/ ÁREAS DE EDUCAÇÃO
CARGOS
Pedagogo
Professor – A
Professor-B (Artes)
Professor – B (Libras)
Professor-B (Geografia)
Professor – B (Ciências
Biológicas)
Professor-B Educ. Física
Professor –B (Língua Inglesa)
Professor – B (Língua de
Portuguesa)
Professor de Professor – B
(Matemática)
1.2

PROVA
Objetiva

ÁREA TEMÁTICA
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos e Didática
Raciocínio lógico
TOTAL:

ITENS
15
15
10

PESO
30
60
10

40

100,0

A prova escrita objetiva tem pontuação máxima de 100,00 (Cem) pontos, para todos os cargos. Para saber
quanto vale cada questão de uma determinada área temática, dividimos o peso da prova (área temática)
pelo número de questões.

1.3

Exemplo: A área temática de conhecimentos específicos e didática para o cargo de Professor tem 15
questões, assim teremos:
60/15 = 4 (Valor de cada questão da prova/área temática de conhecimentos específicos e didática).

1.4

As provas constarão de 40 (Quarenta) questões, todas de múltipla escolha com 05(cinco) alternativas de “A”
a “E”, e dessas alternativas somente 01 (uma) deverá ser assinalada como correta.

1.5

A Prova escrita terá duração mínima de 2h (duas horas) e máxima de 3h (três horas).

1.6

No prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização das provas escritas, a Empresa Organizadora do
Concurso divulgará os respectivos gabaritos preliminares de respostas no site www.apiceconsultoria.com.

1.7

A prova escrita está prevista para ser realizada na data provável de 13 de setembro de 2015 .
Horário: Divulgado nos Cartões de Inscrição.
Local: Divulgado nos Cartões de Inscrição.

1.8

Caso ocorra alteração da data prevista para aplicação das provas, será publicado comunicado com as
informações concernentes no site da Ápice Consultoria www.apiceconsultoria.com
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2.

Os candidatos serão cientificados dos locais e horário de realização das provas, através dos cartões de
inscrição que serão disponibilizados no site da empresa nas datas previstas no cronograma que consta no
ANEXO II deste edital.

2.1

Não serão dadas informações, por telefone, a respeito de datas, locais ou horário de realização das provas,
devendo o candidato observar rigorosamente os aditivos ao presente edital e os comunicados a serem
publicados.

2.2

Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes nas escolas ou
espaços físicos designados para realização das provas localizados na cidade, a Ápice Consultoria reserva-se o
direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas, não assumindo,
entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos, podendo ainda
ser aplicadas tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde dependendo da quantidade de inscritos.

2.3

A Ápice Consultoria e a Prefeitura Municipal de Mari não se responsabilizarão por eventuais coincidências de
datas e horários de provas e quaisquer outras atividades.

2.4

Havendo alteração na data prevista para realização das provas, a nova data poderá ser remarcada e a prova
ser aplicada em domingos ou feriados, exceto aos sábados.

2.5

Havendo a anulação de alguma prova os candidatos que não compareceram para sua realização serão
considerados faltosos e eliminados e não poderão comparecer para a reaplicação da prova.

2.6

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações a cerca do certame no site da Ápice
Consultoria, principalmente sobre horário, local, sala e carteira de realização das Provas do Concurso.

3.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de trinta
minutos (30 min) do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica azul ou preta, cartão de
inscrição e de documento oficial de identificação original com foto. Sendo considerado documento válido
para sua identificação a cédula de identidade (RG), documentos oficiais fornecidas por conselhos de classe,
válidos em território nacional, carteira de trabalho, carteira de reservista, passaporte ou carteira nacional de
habilitação válidos na data de realização das provas.

3.1

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento oficial de
identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o
registro de ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, sendo ainda, neste caso,
submetido à identificação especial, através de coleta de assinatura, impressão digital e se necessário foto
para identificação.

3.2

Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, título de eleitor, CPF, carteira
de estudante, nem documentos ilegíveis e/ou não-identificáveis.

4.

SERÁ EXCLUÍDO DO CONCURSO O CANDIDATO QUE:

a) Não comparecer para realizar a prova escrita.
b) Apresentar-se após o horário estabelecido.
c) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido 30 (trinta) minutos
do início das provas.
d) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não
permitidos, calculadora ou similar.
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e) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (Celular,
palmtop, tablet, agenda eletrônica, gravador, reprodutor de vídeo ou de voz ou qualquer outro
equipamento eletrônico similar).
f)

Fizer anotações informativas concernentes às suas respostas em locais não autorizados, em comprovante ou
cartão de inscrição de inscrição ou em qualquer outro meio não autorizado neste edital.

g) Lançar meios ilícitos para a realização das provas.
h) Não devolver a folha de respostas devidamente preenchida e assinada.
i)

Estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte.

j)

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

k) Não assinar a lista de freqüência.
4.1

Durante a aplicação e realização das provas objetivas, não será permitido ao candidato portar boné,
telefone celular, relógio (digital e analógico) ou qualquer tipo de equipamento eletrônico, bem como
qualquer material impresso.

4.2

O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para a folha de respostas de
leitura óptica, que será o único documento válido para a correção das provas.

4.3

O preenchimento e assinatura da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato e em
hipótese alguma será substituído por erro de transcrição do mesmo.

4.4

Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou
rasura, ainda que legível.

4.5

O candidato que receber sua prova com quaisquer falhas de impressão, ausência de páginas ou folha de
respostas com erros ou ausência de identificação, deverá comunicar ao fiscal de sala e requerer nova prova
ou folha de resposta reserva para substituição, não sendo este motivo o suficiente para sua exclusão do
concurso, devendo ainda o ocorrido ser registrado em anotação em Ata de Sala.

4.6

O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao fiscal a folha de respostas devidamente preenchida e
assinada.

4.7

O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

4.8

Em nenhuma hipótese serão realizadas provas fora do local, data e horários determinados.

4.9

Por questões de segurança e integridade do Concurso o candidato só poderá ausentar-se da sala após
decorridas 2h (Duas horas) do início da aplicação das provas. Após esse período o candidato deverá entregar
ao fiscal de sala a sua Folha de resposta devidamente preenchida e assinada e poderá levar seu caderno de
questões.

4.10

As provas objetivas, o gabarito provisório e o gabarito oficial serão divulgados no site da Ápice Consultoria
(www.apiceconsultoria.com).

4.11 O Candidato que na prova escrita objetiva acertar menos de 50% do peso total de questões válidas ou
obtiver nota 0,0 (Zero) em qualquer uma das áreas temáticas, será eliminado do Concurso.
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CAPÍTULO VI – PROVA PRÁTICA
1.

A prova prática para os cargos de Motorista “B”, Motorista “D” e Operador de máquinas pesadas e pedreiro,
será realizada na cidade de Mari-PB, no dia 18 de outubro, a partir das 8h (Oito horas). Os candidatos
deverão

ficar

atentos

ao

Edital

de

Convocação

a

ser

publicado

no

Endereço

Eletrônico

www.apiceconsultoria.com e através de listas que estarão afixadas na Prefeitura Municipal de Mari/PB. A
Prova Prática terá caráter, apenas, eliminatório, considerando-se apto o candidato que nela obtiver nota
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
1.2

Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de
prova.

1.3

Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário ou fora do local
designado.

2.

Para a realização da Prova Prática serão convocados os candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva, que
obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos obedecendo à ordem de classificação, em número igual a 3
(três) vezes o número de vagas oferecidas no presente Concurso Público.

2.1

Os demais candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva e não convocados para Prova Prática, poderão
fazer parte de futuras convocações, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Mari , observando o
prazo de validade do Concurso.

3.

Os candidatos inscritos como portador de necessidades especiais e aprovados no Concurso, serão
convocados para realizar a prova prática e não serão concedidos veículos adaptados para a situação dos
candidatos e nem posteriormente no exercício das atividades serão fornecidos veículos especiais para
candidatos às vagas de motorista “B”, motorista “D” e operador de máquinas pesadas.

4.

Os candidatos às vagas de motorista “B”, motorista “D” e Operador de máquinas pesadas, deverão
comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de
documento oficial de identidade original e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida para o
cargo, devendo o documento em questão estar devidamente dentro do prazo de validade, de acordo com a
legislação vigente (Código de Trânsito Brasileiro). Não serão aceitos protocolos fornecidos pelo DETRAN em
substituição à CNH válida para realização da Prova Prática.

5.

A prova prática de Direção Veicular e Operador de máquinas pesadas será avaliada numa escala de 0,00
(zero)

a 100 (cem) pontos onde será

aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a

50,00(cinquenta) pontos. Na prova Prática será avaliado o conhecimento do candidato em operação veicular
atentando para as normas do Código de Trânsito Brasileiro a fim de averiguar, se está o candidato apto ou
inapto a exercer satisfatoriamente a sua função.
6.

Os candidatos deverão ficar atentos ao Edital de Convocação a ser publicado no Endereço Eletrônico
www.apiceconsultoria.com e através de listas que estarão afixadas na Prefeitura Municipal de Mari/PB.

7.

A Prova Prática para o cargo de Pedreiro será avaliada numa escala de 0,00 (zero) a 100 (cem) pontos. Onde
será considerado apto o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,00 (cinqüenta) pontos. Quanto
aos critérios de análise da Prova Prática serão considerados conhecimento técnico na utilização de
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ferramentas, destreza e agilidade na execução das tarefas, acabamento e qualidade do trabalho realizado, a
fim de averiguar, se está o candidato apto ou inapto a exercer satisfatoriamente a sua função.
8.

Os candidatos à vaga de Pedreiro deverão comparecer ao local designado para a prova com antecedência
mínima de 30 minutos, munido de documento oficial de identidade original.

9.

A Prova Prática terá caráter, apenas, eliminatório, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.

10.

A Prova Prática não influenciará na posição dos candidatos quanto à Prova Escrita Objetiva, exceto em caso
de desistência ou eliminação do candidato.

11.

O candidato não habilitado ou que não realizar a prova será excluído do Concurso.

12.

Não Haverá segunda chamada ou repetição para a Prova Prática seja qual for o motivo alegado.

CAPÍTULO VII - DAS PROVAS DE TÍTULOS

1.

Somente os candidatos aos cargos de Pedagogo, Professor A e Professor B, que obtiverem acerto superior a
50% do total de questões válidas da prova escrita objetiva terão seus títulos avaliados para efeito de
resultado final, obedecendo à ordem classificatória do resultado parcial (1ª Etapa) e que estiverem na
margem de 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas para o cargo. Esses Candidatos serão convocados
após o resultado da prova escrita para apresentar os documentos comprobatórios.

2.

Os candidatos aos cargos de Pedagogo, Professor A e Professor B, que estiverem classificados dentro da
margem de 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas para o cargo, serão chamados através de edital de
convocação para a prova de títulos. As informações referente ao envio dos títulos estará disponível no site da
Ápice Consultoria, logo após a publicação do edital de convocação, onde o candidato deverá preencher e
assinar o formulário (Anexo V) e que também será disponibilizado no site informando todos os dados
relacionados aos títulos como também a experiência profissional de acordo com as informações contidas no
quadro que consta no item 13 deste capítulo.

3.

Os candidatos aprovados que não estiverem dentro da margem de 3 (três) vezes o número de vagas
ofertadas e que não tiverem seus títulos computados, poderão, a critério da Prefeitura, ser convocados
posteriormente caso as vagas não sejam preenchidas.

4.

O resultado parcial das provas escritas para aos cargos de Pedagogo, Professor A e Professor B, não garantirá
posição definitiva para efeito de classificação, somente após a apuração das provas de títulos é que será
dado o resultado final.

5.

Os candidatos aos cargos de Pedagogo, Professor A e Professor B deverão encaminhar seus títulos e o
formulário de títulos devidamente preenchido e assinado, somente após o resultado definitivo da prova
escrita objetiva e do edital de convocação, previstos para o dia 08 de outubro. Os candidatos deverão
encaminhar seus títulos e formulário por SEDEX, no Endereço abaixo citado, com data máxima de postagem
do dia 13 de outubro de 2015, devendo constar no envelope:
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ÁPICE CONSULTORIA
Avenida Floriano Peixoto, 197 – Centro
CEP: 58.400-165 Campina Grande-PB

6.

Os Títulos deverão ser encaminhados à Ápice Consultoria em cópia autenticada, juntamente com o
formulário de títulos (Anexo V), devidamente preenchido e assinado que também será disponibilizado no
site da organizadora, não sendo permitido o envio posterior ao prazo estipulado.

7.

Será desconsiderado o título que não preencher devidamente os requisitos da comprovação e/ou que não
esteja autenticado e não estiver especificado no item 13 do presente capítulo.

8.

A Comprovação da atividade profissional far-se-á através de certidão emitida pela gestão da unidade de
exercício do interessado, especificando o período do efetivo exercício ou quando tratar de experiência em
instituição particular através de cópia autenticada da Carteira Profissional.

9.

As Certidões expedidas em língua estrangeira deverão vir acompanhadas pela correspondente tradução
efetuada por tradutor juramentado.

10.

A nota máxima do Exame de Títulos é de 100,00 pontos.

11.

A nota da Prova de Título será somada com o resultado da Prova Escrita Objetiva, podendo chegar a até
200,00 (Duzentos) pontos.

12.

Para efeito de classificação no resultado final do Concurso Público, o candidato, mesmo que não obtenha
nota do exame de Títulos e /ou apresente documentos que favoreçam ao Exame de Títulos poderá ser
aprovado, desde que, a sua nota nas provas objetivas não seja inferior a 50 (cinquenta) pontos.

13.

O Exame de Títulos será avaliado de acordo com a pontuação e tabela abaixo:

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1. TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Discriminação do Título

Máx. de
Títulos

Pontuação

 Doutorado (Em área objeto ao cargo que concorrerá)

01

50

 Mestrado (Em área objeto ao cargo que concorrerá)

01

25

 Especialização lato sensu (Em área objeto ao cargo que concorrerá)

01

15

Máx. de anos

Pontuação

2. ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Discriminação

15

05

 Efetivo exercício em atividade em área objeto ao cargo que concorrerá
(por ano de efetivo exercício).

1 ponto para
cada ano de
efetivo exercício
5 (pontuação
máxima)

3. OUTRAS ATIVIDADES
Discriminação

Máx. de anos

 Curso de Formação e/ou Aperfeiçoamento em Educação na área objeto
ao cargo que concorrerá, com exigência de frequência e duração mínima
de 40 horas.

05

Pontuação
1 ponto para
cada curso
5 (pontuação
máxima)

Pontuação Máxima de Títulos e Experiência Profissional: 100,00 (Cem) Pontos.
14.

O resultado preliminar da prova de títulos será divulgado a partir do dia 27 de outubro de 2015, tendo o
candidato o prazo para envio de eventuais recursos de 28 de outubro a 29 de outubro de 2015.

15.

As respostas ao julgamento dos recursos referentes à prova de títulos serão enviadas para Prefeitura
Municipal de Mari /PB, a partir do dia 05 de novembro de 2015.

16.

O resultado oficial da Prova de títulos estará disponível a partir do dia 06 de novembro de 2015.

17.

O resultado final do Concurso Público será divulgado dia 10 de novembro de 2015.

CAPÍTULO VI - CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO
1.

Será considerado classificado o candidato aprovado cujo número representativo de sua classificação for
menor ou igual ao número de vagas oferecidas, para o respectivo cargo e com nota igual ou superior a 50
(Cinquenta) pontos na Prova Escrita Objetiva.

1.1. Os candidatos aprovados e classificados nos cargos de Nível Superior deverão comprovar no ato da posse a
conclusão do curso e demais requisitos exigidos para a ocupação do cargo.
1.2. O candidato que não apresentar o requisito mínimo exigido fica impedido de tomar posse e sua portaria de
nomeação será tornada sem efeito.
2.

A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, calculada na
forma estabelecida neste Edital.

3.

Os candidatos com nota inferior a 50,00 (Cinquenta) pontos na Prova Escrita Objetiva estarão
automaticamente eliminados.

4.

Para os candidatos de nível fundamental completo, nível médio/técnico e nível superior, exceto os
candidatos aos cargos de Pedagogo, Professor A e Professor B, a nota final será a nota obtida na prova
escrita objetiva, podendo chegar a até 100,00 (Cem) pontos.

5.

Para os candidatos de nível superior aos cargos de Pedagogo, Professor A e Professor B, a nota final será
dada pelo somatório da prova escrita objetiva com a nota da Prova de títulos, podendo chegar a 200,00
(Duzentos) pontos.

6.

Do desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
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CARGO

ORDEM DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

NÍVEL SUPERIOR

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741 de 1º de
outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada;
2. obtiver maior nota na prova de português;
3. obtiver maior nota na prova de matemática;
4. persistindo o empate, o desempate se dará pela
maior idade.

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741 de 1º de
outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada;
2. obtiver maior nota na prova de conhecimentos
específicos;
3. obtiver maior nota na prova de português;
4.persistindo o empate, o desempate se dará pela
maior idade.

1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741 de 1º de
outubro de 2003, entre si e frente aos demais,
sendo que será dada preferência ao de idade mais
elevada;
2. obtiver maior nota na prova de conhecimentos
específicos;
3. obtiver maior nota na prova de português;
4. obtiver maior nota na prova de títulos;
5. persistindo o empate, o desempate se dará pela
maior idade.

CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS
1.

Será admitida a interposição de recurso pelo candidato que se achar prejudicado em qualquer etapa da
seleção, desde que devidamente fundamentado. Conforme datas em cronograma no anexo II deste edital.
Para interpor o respectivo recurso o candidato deverá utilizar o seguinte modelo:
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MODELO PARA EVENTUAIS RECURSOS
Concurso: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
Candidato:
Nº. Documento de Identidade:
Nº. de Inscrição:
Cargo:
Fundamentação e argumentação lógica:

Data: ___/___/____
Assinatura:
2.

Os recursos deverão ser remetidos por intermédio dos Correios, via SEDEX à ÁPICE – Consultoria , situada à
Av. Floriano Peixoto, 197, Centro – Campina Grande – PB - CEP 58.400-165.

2.1

O recurso interposto fora do respectivo prazo especificado no cronograma (Anexo II) não será aceito, sendo
considerada, para tanto a data da postagem.

2.2

Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.

2.3

Não serão aceitos recursos interpostos por fac-sílime (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio que não
seja especificado neste Edital.

2.4

Compete à Comissão Especial de Coordenação, Supervisão e Acompanhamento do Concurso Público julgar,
em instância única administrativa, no prazo de recebimento, os recursos interpostos de acordo com o Edital.

3.

O Gabarito Provisório poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas
de acordo com o Gabarito Oficial Definitivo, divulgado após o prazo recursal.

4.

Recursos inconsistentes e/ou intempestivos serão indeferidos.

4.1

Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões) ou item(ns) de questão, a pontuação
correspondente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido.

4.2

As respostas dos recursos interpostos ficarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Mari, caso o
candidato queira ter conhecimento das mesmas deverá comparecer pessoalmente no endereço abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB
RUA: ANTÔNIO LUNA FREIRE Nº 146 –
CENTRO MARI/PB
CEP: 58345-000
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CAPÍTULO VIII - DA HOMOLOGAÇÃO
1.

Apreciada a regularidade do Concurso, mediante relatório sucinto, a Ápice Consultoria encaminhará ao
Prefeito Municipal que homologará e fará publicar no Boletim Oficial do Município o seu resultado.
CAPÍTULO IX - DAS NOMEAÇÕES

1.

A nomeação dos candidatos classificados far-se-á por ordem decrescente das notas obtidas, mediante a
quantidade das vagas oferecidas, devendo o candidato apresentar no ato da posse, os seguintes
documentos:

a)

Cópia do Diploma ou Certificado Escolar;

b)

Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional;

c)

Cópia da Cédula de Identidade;

d)

Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação);

e)

Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral;

f)

Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

g)

Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado);

h)

Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino);

i)

Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam;

j)

Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso;

k)

Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura);

l)

Uma foto recente tamanho 3x4;

m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo.
2.

A nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por cargo, far-se-á pela Prefeitura
Municipal de Mari - PB, obedecido o limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem
criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste concurso.

3.

A convocação será feita através da Secretaria Municipal de Administração, por meio de Edital de Convocação
determinando dia, horário e local para a apresentação do candidato para tomar posse no cargo, devendo o
Edital ser publicado no Diário Oficial do Município e o candidato deverá ficar atento às publicações de
convocação.

4.

O candidato nomeado para ocupar o cargo deve exercer no prazo legal as funções inerentes, ficando
proibido qualquer ato que possa desviar as funções relativas ao cargo para o qual o mesmo logrou êxito no
concurso público, ressalvadas as situações excepcionais e autorizadas pelo órgão superior competente.
CAPÍTULO X- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.

Será admitida concessão de vista ou revisão de provas, desde que tenha como finalidade o exercício do
direito de recurso.

2.

A comissão organizadora, bem como ÁPICE CONSULTORIA, poderá em qualquer fase do certame alterar
datas apresentadas no cronograma previsto, sem que haja ressarcimento da taxa de inscrição de quaisquer
dos candidatos inscritos.
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3.

A inexatidão das afirmativas e irregularidades de documentos ou outras irregularidades constatadas no
decorrer do certame, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público,
anulando-se os atos decorrentes da inscrição.

4.

A inscrição importa no conhecimento e aceitação das normas do presente edital.

5.

O Concurso Público terá validade pelo prazo de dois anos, a contar da data da publicação de sua
homologação no Boletim Oficial do Município, podendo ser prorrogada a critério da Administração Pública
Municipal, obedecendo ao disposto do artigo 37, incisos III e IV, da CF.

6.

Não poderá ser fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no Concurso,
valendo para esse fim o resultado publicado.

7.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, aditivos e
comunicados referentes a este concurso público no Boletim do Município e no Diário Oficial do Estado e
quadros de avisos na sede da Prefeitura.

8.

A classificação no Concurso Público assegurará aos candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas, o
direito de ser nomeado, seguindo a ordem classificatória do certame.

9.

O candidato aprovado deve manter sempre o seu endereço atualizado junto a Secretaria da Administração
do Município, a fim de que possa convocá-lo para tratar de assunto relacionado à sua nomeação.

10. Além dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste edital, os demais aprovados no
concurso público integrarão lista de classificados que poderá ser utilizada conforme a necessidade da
Prefeitura Municipal de Mari, no período de validade do presente certame.
11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público,
juntamente com a empresa Ápice Consultoria.

Mari-PB, 22 de Julho de 2015

Marcos Aurélio Martins de Paiva
PREFEITO
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 NÍVEL FUNDAMENTAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal –SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros e Operações. 4.
Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5. Grandezas e
Medidas. 6. Equações do 1º e 2º Graus. 7. Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta. 9.
Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.

COZINHEIRA
PORTUGUÊS: 1. Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal –SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros eOperações. 4.
Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5. Grandezas e
Medidas. 6. Equações do 1º e 2ºGraus. 7. Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta. 9.
Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano).

12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
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CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.

ELETRICISTA
PORTUGUÊS: 1. Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal –SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros e Operações. 4.
Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5. Grandezas e
Medidas. 6. Equações do 1º e 2ºGraus. 7. Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta. 9.
Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.

MOTORISTA- B
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras;
3. Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais;
4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal –SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros e Operações.
4. Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5-Grandezas e
Medidas. 6- Equações do 1º e 2ºGraus. 7- Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta. 9 Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
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desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.

MOTORISTA-D
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1--Sistema de Numeração Decimal –SND. 2-Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3- O conjunto dos Números Inteiros eOperações. 4Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5-Grandezas e
Medidas. 6- Equações do 1º e 2ºGraus. 7- Razões e Proporções. 8 –Regrade Três Simples e Composta. 9 Geometria Plana e Espacial. 10- Educação Estatística. 11- Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12 -Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS Domínio de tópicos e acontecimentosrelevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação,energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.

PEDREIRO
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal –SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros e Operações.
4. Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5. Grandezas e
Medidas. 6. Equações do 1º e 2º Graus. 7. Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta.
9. Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.
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SERVENTE DE PEDREIRO
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal – SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros e Operações.
4. Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5. Grandezas e
Medidas. 6. Equações do 1º e 2º Graus. 7. Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta.
9. Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.

VIGIA
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal – SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros e Operações. 4.
Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5. Grandezas e
Medidas. 6. Equações do 1º e 2º Graus. 7. Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta.
9. Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.
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OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
PORTUGUÊS: 1.Interpretação de textos; 2. Morfologia: noções básicas sobre as classes de palavras; 3.
Ortografia: dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos; encontros vocálicos; e encontros consonantais; 4.
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e divisão silábica; 5. Tonicidade: classificação da
sílaba quanto à intensidade (tônica, átona, subtônica); e classificação das palavras quanto à posição da
sílaba tônica (oxítona, paroxítona, proparoxítona); 6. Sintaxe: termos essenciais da oração: sujeito e
predicado.
MATEMÁTICA: 1. Sistema de Numeração Decimal –SND. 2. Operações com os Números Naturais (adição,
subtração, multiplicação, divisão, múltiplos e divisores). 3. O conjunto dos Números Inteiros e Operações. 4.
Os Números Racionais na representação fracionária, decimal e porcentagem e Operações. 5. Grandezas e
Medidas. 6. Equações do 1º e 2º Graus. 7. Razões e Proporções. 8. Regra de Três Simples e Composta.
9. Geometria Plana e Espacial. 10. Educação Estatística. 11. Campo Combinatório (combinação, arranjo,
permutação e plano cartesiano). 12. Campo Algébrico (expressão algébrica, monômio e polinômio).
CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos e acontecimentos relevantes de diversas áreas, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, comunicação, energia, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível regional,
nacional e internacional, que marcaram o Brasil nas últimas décadas.

 NÍVEL MÉDIO
AGENTE ADMINISTRATIVO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. 2. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos, sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. 3. Ortografia:
emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e polissemia. 4. Morfologia: estrutura e formação das
palavras, classes de palavras. 5. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 6. Sintaxe: os termos da
oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. 7. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos, hipônimos e hiperônimos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e
finalidade. Funções administrativas: noções sobre Organização e Estrutura organizacional. Rotinas
administrativas: circulação de documentos oficiais, protocolo, técnicas de arquivo, e procedimentos
administrativos. Ofícios e memorandos, emissão de relatórios. Noções básicas de administração
patrimonial. Noções básicas de administração e controle de estoques. Noções básicas de Administração
Pública: Administração Direta e Indireta. Ato administrativo: conceito. Constituição da República Federativa
do Brasil: organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, organização dos Poderes. Noções de
atendimento ao público. Redação Oficial: memorandos, comunicações internas e requerimentos.
Informática: uso do correio eletrônico; conhecimentos práticos de Word e Excel; apresentação de slides;
Noções de organização de arquivos e métodos de acesso.
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INFORMÁTICA: Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador (hardware, software e peopleware); dispositivos de entrada e saída;dispositivos de
armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas operacionais;princípios de utilização dos
ambientes Windows e Linux; conceitos de organização egerência de arquivos e pastas, instalação de
programas e periféricos emmicrocomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e
intranet; utilização detecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e
intranet;ferramentas e aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
eGoogleChrome); utilização de sites de busca e pesquisa na Internet; envio demensagens através de correio
eletrônico; compactação e descompactação de arquivos;noções de segurança (vírus, worms, trojans e
demais ameaças virtuais); aplicativos parasegurança (antivírus, firewalls ,antispyware); noções de utilização
de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software eaplicativos
hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de utilização de
aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de
textos; aplicativos para odesenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de
apresentaçõesmultimídia;

aplicativos

para

manipulação

de

bancos

de

dados;

intercâmbio,

integração,importação e vinculação de dados entre aplicativos.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. 2. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos, sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. 3. Ortografia:
emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e polissemia. 4. Morfologia: estrutura e formação das
palavras, classes de palavras. 5. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 6. Sintaxe: os termos da
oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. 7. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos, hipônimos e hiperônimos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: Conhecimentos do Sistema Único
de Saúde (SUS); Organização e princípios do SUS; Atenção Básica à Saúde; Estratégia do PSF, Situações de
Risco, cadastramento de famílias, Diagnóstico comunitário, Dinâmica e Participação da Comunidade; A
profissão do Agente Comunitário de Saúde; Competências Profissionais; Habilidades e conhecimentos
inerentes ao cargo; Normas e Diretrizes Gerais do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
Educação em Saúde; Diagnóstico sócio econômico; Diagnóstico sócio ambiental; Diagnóstico sociocultural.
AIDS e DST - Transmissão e Prevenção; Importância da Amamentação; Controle e Prevenção das Doenças
mais Comuns; Cólera, Doença de Chagas, Dengue, Febre Amarela; Doenças Transmissíveis Evitáveis por
vacinação; Higiene Pessoal e do Ambiente; Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis; Pré-Natal:
objetivos, cuidados com a gestante, parto e puerpério, cuidados com recém-nascido; Primeiros Socorros;
Educação em Saúde; Verminoses: Transmissão e Prevenção.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador (hardware, software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de
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armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos
ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de
programas e periféricos em microcomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e
intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e
intranet; ferramentas e aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio
eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções de segurança (vírus, worms, trojans e
demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls ,antispyware); noções de utilização
de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e
aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de
utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficee Apache OpenOffice); aplicativos para
edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração
de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração,
importação e vinculação de dados entre aplicativos.

DIGITADOR
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. 2. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos, sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. 3. Ortografia:
emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e polissemia. 4. Morfologia: estrutura e formação das
palavras, classes de palavras. 5. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 6. Sintaxe: os termos da
oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. 7. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos, hipônimos e hiperônimos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Windows: Componentes da área de trabalho; Componentes da janela;
configuração do painel de controle; área de transferência; executando uma aplicação; gerenciamento de
pastas no Windows explorer; gerenciamento de lixeira; formatação e cópia de discos; calculadora; bloco de
notas; paint; utilização da ajuda; sistema de menus; atalhos e ícones. Excel 2003/2007: atalhos e barra de
ferramentas; formatação de dados; seleção de células; fórmulas e expressões matemáticas; referências
absolutas e relativas; intervalos nomeados; formatação condicional; funções de usuário; gerenciamento de
arquivos; impressão; vínculos entre planilhas; proteção e ocultação de células. Gráficos. Word 2003/2007:
atalhos e barra de ferramentas; modos de seleção de texto; formatação de fonte; formatação de parágrafo;
inserção de símbolos, figuras, arquivos, bordas, marcadores e numeração, tabulação; quebras; texto em
colunas; tabelas; modos de visualização; cabeçalho e rodapé; numeração de páginas; mala direta; índices;
verificação ortográfica; localização e substituição de texto; impressão; modelos.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador (hardware, software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de
armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos
ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de
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programas e periféricos em microcomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e
intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e
intranet; ferramentas e aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio
eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções de segurança (vírus, worms, trojans e
demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls ,antispyware); noções de utilização
de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e
aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de
utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficee Apache OpenOffice); aplicativos para
edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração
de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração,
importação e vinculação de dados entre aplicativos.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. 2. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos, sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. 3. Ortografia:
emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e polissemia. 4. Morfologia: estrutura e formação das
palavras, classes de palavras. 5. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 6. Sintaxe: os termos da
oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. 7. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos, hipônimos e hiperônimos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação de Enfermagem, Ética e Bioética. Biosegurança. Saúde Pública:
Organização dos Serviços de Saúde e Políticas Públicas no Brasil- SUS: Princípios, Diretrizes, Controle Social,
Planejamento. Indicadores de Saúde, Sistema de Notificação e de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.
Imunização. Técnicas de Enfermagem. Assistência de Enfermagem ao Cliente no Pré, Trans e PósOperatório. Assistência de Enfermagem na Saúde da Mulher. Assistência de Enfermagem na Saúde da
Criança e Adolescente. Assistência de Enfermagem na Saúde do Homem. Assistência de Enfermagem na
Saúde do Idoso. Central de Material e Esterilização. Doenças Infecciosas, Parasitárias e DST-AIDS. Primeiros
Socorros.

Administração de Medicamentos. Acolhimento com Classificação de Risco em Urgência e

Emergência. Saúde do Trabalhador. Assistência de Enfermagem ao cliente acometido por distúrbios
gastrointestinais, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, renais e geniturinários.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador (hardware, software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de
armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos
ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de
programas e periféricos em microcomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e
intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e
intranet; ferramentas e aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
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Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio
eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções de segurança (vírus, worms, trojans e
demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls ,antispyware); noções de utilização
de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e
aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de
utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficee Apache OpenOffice); aplicativos para
edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração
de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração,
importação e vinculação de dados entre aplicativos.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. 2. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos, sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. 3. Ortografia:
emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e polissemia. 4. Morfologia: estrutura e formação das
palavras, classes de palavras. 5. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 6. Sintaxe: os termos da
oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. 7. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos, hipônimos e hiperônimos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Desenho técnico: 1.1. Tipos, formatos, dimensões e dobradura de papel;
1.2. Linhas utilizadas no desenho técnico, escalas; 1.3. Desenhos de plantas e cortes de edificações e
componentes dos edifícios; 1.4. Leitura, interpretação e produção de desenhos de arquitetura, de
estruturas, de fundações, de instalações prediais em geral e de topografia. 2. Tecnologia das Construções:
2.1. Locação de obra; 2.2. Execução de escavações; 2.3. Execução de fôrmas e armaduras; 2.4. Produção,
transporte, lançamento adensamento e cura de concretos; 2.5. Execução de alvenarias; 2.6. Execução de
instalações prediais; 2.7. Execução de revestimentos e de pinturas; 2.8. Montagens de esquadrias; 2.9.
Execução de coberturas. 3. Planejamento e controle de obras: 3.1. Organização de canteiros de obras; 3.2.
Quantificações de materiais e serviços; 3.3. Orçamentos; 3.4. Vistorias técnicas e fiscalização de obras; 3.5.
Processos de compra e de controle de materiais; 3.6. Licitações e contratos administrativos; 3.7.
Cronogramas. 4. Materiais de construção: 4.1. Características dos materiais de construção; 4.2. Controle
tecnológico. 5. Topografia:5.1. Equipamentos de topografia; 5.2. Levantamentos topográficos; 5.3. Desenho
topográfico; 5.4. Cálculos topográficos. 6. Elementos de mecânica estrutural: 6.1. Reconhecimento de tipos
de estruturas; 6.2. Identificação de componentes das estruturas; 6.3. Sistemas de cargas; 6.4. Fundamentos
das estruturas de concreto armado. 7. Noções de segurança e higiene do trabalho. 8. Desenho assistido em
computador.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador (hardware, software e peopleware); dispositivos de entrada e saída;dispositivos de
armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas operacionais;princípios de utilização dos
ambientes Windows e Linux; conceitos de organização egerência de arquivos e pastas, instalação de

29

programas e periféricos emmicrocomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e
intranet; utilização detecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e
intranet; ferramentas e aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio
eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções de segurança (vírus, worms, trojans e
demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls ,antispyware); noções de utilização
de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e
aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de
utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficee Apache OpenOffice); aplicativos para
edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração
de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração,
importação e vinculação de dados entre aplicativos.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. 2. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos, sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. 3. Ortografia:
emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e polissemia. 4. Morfologia: estrutura e formação das
palavras, classes de palavras. 5. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 6. Sintaxe: os termos da
oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. 7. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos, hipônimos e hiperônimos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento;
Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Saúde Bucal; Processamento de radiografias; Orientação
para a saúde bucal; Noções da rotina de um consultório dentário; Biossegurança, ergonomia e controle de
infecção no consultório; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias,
documentações; Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos
utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação; Medidas de
proteção individual; Doenças transmissíveis na prática odontológica; Normas de desinfecção e esterilização.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador (hardware, software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de
armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos
ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de
programas e periféricos em microcomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e
intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e
intranet; ferramentas e aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio
eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções de segurança (vírus, worms, trojans e
demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls ,antispyware); noções de utilização
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de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e
aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de
utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficee Apache OpenOffice); aplicativos para
edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração
de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração,
importação e vinculação de dados entre aplicativos.

MONITOR DO CAPS
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. 2. Fonética e Fonologia: fonemas, letras, encontros vocálicos e
consonantais, dígrafos, sílabas e divisão silábica, acento tônico e gráfico, prosódia e ortoépia. 3. Ortografia:
emprego das letras, acentuação gráfica, homonímia e polissemia. 4. Morfologia: estrutura e formação das
palavras, classes de palavras. 5. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 6. Sintaxe: os termos da
oração, períodos simples e compostos, orações subordinadas e coordenadas, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase. 7. Semântica: sinônimos e antônimos, homônimos,
parônimos, hipônimos e hiperônimos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Conceito, objetivos, histórico e
surgimento, público alvo, tipo de atendimento, atividades terapêuticas nos CAPS oficinas terapêuticas,
atividades gerais dos CAPS, usuários. Programa Nacional de Saúde Mental: Histórico e reforma psiquiátrica.
Política Nacional de Saúde Mental: Objetivos, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG), política de atenção
integral a usuários de álcool e outras drogas, avaliação contínua de todos os hospitais psiquiátricos por meio
do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares - PNASH/ Psiquiatria. Saúde Mental hoje, no
mundo e no Brasil: perspectivas. Histórico da reforma psiquiátrica brasileira. A organização da assistência
em Saúde Mental: acolhimento, vínculo e responsabilização do cuidado atuação em equipe, organização do
processo de trabalho em Saúde Mental, cidadania. Sofrimento mental grave: quadros clínicos. A
classificação dos transtornos psíquicos. Os quadros psiquiátricos orgânicos. As psicoses. As neuroses.
Abordagem e o tratamento do sofrimento mental; a entrevista inicial, o projeto terapêutico: a direção do
tratamento. Atenção à crise. A atenção à família. O recurso aos psicofármacos. As dinâmicas de grupo.
INFORMÁTICA: Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um
computador (hardware, software e peopleware); dispositivos de entrada e saída;dispositivos de
armazenamento de dados; conceitos básicos de sistemas operacionais;princípios de utilização dos
ambientes Windows e Linux; conceitos de organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de
programas e periféricos em microcomputadores; Noções básicos de redes de computadores; internet e
intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e
intranet; ferramentas e aplicativos de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na Internet; envio de mensagens através de correio
eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; noções de segurança (vírus, worms, trojans e
demais ameaças virtuais); aplicativos para segurança (antivírus, firewalls ,antispyware); noções de utilização
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de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções básicas de utilização de software e
aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem (cloudcomputing); Noções básicas de
utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, LibreOfficee Apache OpenOffice); aplicativos para
edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração
de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação de bancos de dados; intercâmbio, integração,
importação e vinculação de dados entre aplicativos.

 NÍVEL SUPERIOR
ADVOGADO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Conceitos do Estado e de Nação: Elementos
constitutivos do Estado; Formas de Estado; Formas de Governo. Organização do Estado Brasileiro: divisão
espacial do poder; Estado Federal; União; Estados Federados. Municípios: criação, competência e
autonomia; repartição de competências.Princípios gerais da administraçãopública: servidores públicos.
Poder Legislativo: estrutura e funções; organização, funcionamento e atribuições; processo legislativo;
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Poder Executivo: atribuições e responsabilidades; estrutura
e funções; crimes de responsabilidade. Poder Judiciário:jurisdição, organização, competência e funções;
súmulas vinculantes. Finanças Públicas: Normas gerais; orçamento público. Direitos e garantias
fundamentais. Remédios constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado
de injunção, açãocivil pública e açãopopular.
II - ADMINISTRATIVO. Princípios gerais e constitucionais do Direito Administrativo brasileiro.Organização
administrativa:administração direta e indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia
mista e entidades paraestatais. Atos administrativos: Conceito, requisitos, elementos pressupostos e
classificação. Vinculação e discricionariedade. Revogação, invalidação e convalidação.Licitação (Lei 8666/93
e Lei 10.520/02): conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e
vedação de licitação; modalidades licitatórias; procedimento, revogação e anulação da licitação; sanções
penais. Contratos administrativos: Conceito, peculiaridades e interpretação dos contratos administrativos.
Formalização. Execução, inexecução, revisão e rescisão. Agentes públicos. Servidores públicos: normas
constitucionais; direitos e deveres; responsabilidades dos servidores públicos (LC 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal). Poderes administrativos. Serviços públicos: conceito e classificação;
regulamentação e controle; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares;
concessões, permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativo. Domíniopúblico: conceito e
classificação dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; imprescritibilidade,
impenhorabilidade e não-oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela administração.
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Responsabilidade civil da administração: conceito, tipos e formas de controle. Desapropriação. Poderes
administrativos.Improbidade Administrativa (Constituição Federal e Lei 8429/92).Processo administrativo.
Processo administrativo disciplinar.
III

-

DIREITO

TRIBUTÁRIO.Sistema

tributário

nacional.Princípios

constitucionais

tributários.

Competênciatributaria:limitações da competência tributária; capacidade tributária ativa. Código Tributário
Nacional.As grande espécies tributárias: impostos,taxas econtribuição de melhoria). Obrigaçãotributária:
principal e acessória; fato gerador; efeitos, validade ou invalidade dos atos jurídicos. Sujeitos ativo e passivo
da

obrigaçãotributária:

imposiçãotributária.Domicílio

contribuinte

e

responsável.

tributário.Responsabilidade

Solidariedade

tributária:

tributária.A

sucessores,

terceiros,

responsabilidade nas infrações, responsabilidade dos diretores e gerentes das pessoas jurídicas de direito
privado por dívidas sociais. Crédito tributário: constituição, lançamento, natureza jurídica;modalidades,
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.Administraçãotributária:fiscalização, sigilo, auxílio da
força pública, excesso de exação. Dívida ativa: inscrição, presunção de certeza e de liquidez, consectários.
Certidões negativas. Administração tributaria.Incidência, não-incidência, imunidade, isenção e
diferimento. Noções dos processos administrativo e judicial tributário. Crimes contra a ordem tributária.
Execução fiscal. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Controle e fiscalização financeira: sistema de controle
externo e interno, Tribunal de Contas.
IV - DIREITO CIVIL. Das pessoas:pessoas naturais e jurídicas; capacidade e estado das pessoas; emancipação;
domicílio e residência. Dos bens.Dos Fatos jurídicos: Negóciojurídico; Atosjurídicos lícitos e
Atosjurídicosilícitos. Prescrição e decadência. Da prova. Direitos das obrigações: conceitos e fontes; das
modalidades das obrigações; do adimplemento e extinção das obrigações: conceitos gerais; inadimplemento
das obrigações: mora; perdas e danos; juros legais; cláusula penal. Dos contratos em geral: disposições
gerais; da formação dos contratos; víciosredibitórios; da evicção; da extinção do contrato; do distrato; da
cláusula resolutiva; a exceção do contrato não cumprido; Da resolução por onerosidade excessiva;.
Responsabilidade civil: responsabilidade contratual e extracontratual; Responsabilidade objetiva e
subjetiva; obrigação de indenizar; do dano e sua reparação.
V- DIREITO PROCESSUAL CIVIL. O código de processo civil vigente (lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973).Jurisdição: conceito, modalidades, poderes, princípios e órgãos.Ação: conceito, natureza jurídica,
condições

e

classificação.

Pressupostos

processuais.Competência:

objetiva,

territorial

e

funcional;modificações e declaração de incompetência. Sujeitos do processo: partes e procuradores; juiz,
ministério público e dos auxiliares da justiça. Dos atos processuais:forma, tempo e lugar; atos da parte e do
juiz. Prazos: conceito, classificação eprincípios; comunicação; da preclusão. Do processo: conceito e
princípios, formação, suspensão e extinção; do procedimento ordinário; do procedimento sumário. Da
petição inicial: conceito, requisitos e juízo de admissibilidade; do pedido: espécies, modificação, cumulação;
da causa depedir. Da resposta do réu:contestação, exceçõese reconvenção; revelia. Das providências
preliminares e julgamento conforme o estado do processo.Da antecipação de tutela. Da prova: Conceito,
modalidades, princípios gerais, objeto, ônus, procedimentos. Da audiência de instrução e julgamento. Da
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sentença.Da coisa julgada.Dos recursos: Conceito, fundamentos, princípios, classificação, pressupostos de
admissibilidade, efeitos e juízo de mérito; apelação. agravo; embargosinfringentes, de divergência e de
declaração. Recurso Especial, Extraordinário e Ordinário.Ação Rescisória. Das nulidades.Da Execução:
Liquidação de sentença; do cumprimento da sentença; Impugnação; do processo de execução; pressupostos
e princípios informativos;espécies de execução; da execução fiscal; a execução contra a Fazenda Pública. Da
açãomonitória. Dos embargos do devedor: natureza jurídica e procedimento. Dos embargos de terceiro:
natureza jurídica, legitimidade e procedimento. Do processo cautelar.Dos procedimentos cautelares
específicos:arresto, seqüestro, busca e apreensão, alimentos provisionais, exibição, produção antecipada de
provas, arrolamento de bens, justificação, protestos, notificações e interpelações, homologação do penhor
legal, da admissão em nome de nascituro, do atentado, do protesto e da apreensão de títulos, outras
medidas provisionais.
VI - DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da relação de
emprego.Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O empregador: sucessão de
empregadores. O contrato de trabalho: espécie do contrato de trabalho. Remuneração.Duração do
trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho.Terminação do
contrato de trabalho.Aviso prévio. Fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS).
VII - Legislação Municipal. Lei Orgânica do Município de Mari, de 04 de abril de 1990. Regime jurídico dos
servidores públicos da Prefeitura de Mari, lei n.° 437/ 97
RACIOCÍNIO LÓGICO: PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ANALISTA ADMINISTRATIVO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Conceito. Características da Administração
Pública. Administração Direta e Indireta. Organização da Administração Pública Brasileira. Modelos Teóricos
de Administração Pública. Planejamento Estratégico. Etapas do Planejamento Estratégico. Gestão de
Contratos. Conceitos e Gerenciamento de contratos. Contratos administrativos. Objeto, elementos e
características dos contratos administrativos. Controle da Administração Pública. Classificação e conceitos
dos controles na Administração Pública. Instituições de controle na Administração Pública. Constituição
Federativa do Brasil: Da organização dos poderes. Administração de recursos materiais e Administração
patrimonial. Compras e contratações governamentais. Lei de Improbidade Administrativa: Disposições
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gerais, Atos de Improbidade Administrativa, Dos Procedimentos Administrativos e Processo Judicial.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Entidades públicas e o planejamento. Orçamento público. Plano Plurianual.
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Princípios orçamentários. Ciclo orçamentário. A
importância da contabilidade no ciclo orçamentário. Créditos orçamentários e adicionais. Descentralização
orçamentária. Programação financeira. Controle e avaliação da execução orçamentária. SIDOR, SIAFI.
Receita Pública. Despesa pública. Restos a Pagar. Transferências voluntárias e destinação de recursos
públicos para o setor privado. Contabilidade pública: Conceitos. Objeto. Regimes orçamentário e contábil.
Exercício financeiro. Campo de aplicação. Plano de contas aplicado ao setor público. Demonstrações
contábeis. Transparência da gestão fiscal. Contabilidade Geral: Pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Princípios fundamentais de contabilidade (aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC - por meio da Resolução do CFC nº 750/1993, atualizada pela Resolução CFC
nº 1.282/2010). Patrimônio: componentes patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido). Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados.
Plano de contas. Funções e estrutura das contas. Análise econômica e financeira. Indicadores de liquidez.
Indicadores de rentabilidade. Indicadores de lucratividade. Indicadores de endividamento. Indicadores de
estrutura de capitais. Análise vertical e horizontal. Gestão Pública: Conceitos de eficiência, eficácia e
efetividade aplicados à administração pública. Governabilidade, governança e accountability. Gestão de
Processos. Gestão de Projetos. Gestão de Contratos. Gestão por Resultados e Gestão Pública
Empreendedora. Avaliação e mensuração do desempenho governamental. Desenvolvimento institucional.
Gestão tributária, orçamentária e financeira. Prestação de contas. Responsabilidades dos gestores.
Compreensão e Funcionamento da Administração Pública no Brasil. Planejamento e Controle
Governamentais. Gerenciamento e avaliação de políticas públicas. Licitações. Conceito e finalidades.
Princípios e objetivos. Obrigatoriedade da licitação. Dispensas, inexigibilidades e vedação. Modalidades,
procedimento, revogação e anulação. Sanções. Normas gerais de licitação. Controle interno. Princípios do
controle interno. Gestão pública e controle. Objetivos do controle interno. Importância do controle interno.
Legislação aplicada ao controle interno municipal. Limitações do controle interno. Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Auditoria governamental. Introdução à auditoria governamental. Conceito e
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finalidades da auditoria. Modalidades, tipos e formas de auditoria governamental. Execução da auditoria.
Maneira de se tornar um auditor. COSO (CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission –
Comitê das Organizações Patrocinadoras). COSO 1 (InternalControl Framework) e COSO 2 (Enterprise Risk
Management-ERM). Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Resolução CFC nº
1.135/2008 (NBC T 16.8). Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429, de 1992). Acesso à Informação
(Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Resolução CNMP nº 89, de 28 de agosto de 2012).
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ANALISTA DE SISTEMAS
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES: conceitos básicos de
sistemas de computação; armazenamento de dados; sistemas de numeração e representação de dados;
representação de números inteiros e não inteiros; organização de computadores; arquitetura de
computadores; comunicação entre computadores e periféricos. SISTEMAS OPERACIONAIS: conceitos básicos
de sistemas operacionais; arquitetura de sistemas operacionais; sistemas de arquivos; controle e
gerenciamento de processos; gerenciamento de memória; gerenciamento de dispositivos.

REDES DE

COMPUTADORES: conceitos básicos; redes locais e de longa distância; arquitetura OSI da ISO; TCP/IP;
topologias de redes, protocolos e segurança; arquitetura distribuída: principais conceitos e componentes;
modelo cliente/servidor; conceitos de internet, intranet, extranet; computação em nuvem. ANÁLISE E
PROJETO DE SISTEMAS: análise e projeto estruturado de sistemas; modelagem funcional; modelagem
dinâmica; modelagem de dados; análise e projeto orientado a objetos. BANCO DE DADOS: conceitos
básicos; administração de dados; tipos de arquivos: arquivos texto, arquivos sequenciados, arquivos
indexados; sistemas de gerência de banco de dados (SGBD); arquitetura de banco de dados; banco de dados
relacionais; modelagem de dados; conceitos de data warehouse, estruturas e aplicações; consultas OLAP;
mineração de dados. ENGENHARIA DE SOFTWARE: princípios de engenharia de software; processos de
software; engenharia de sistemas e da informação; gerenciamento de projetos de software: conceitos
básicos, planejamento, acompanhamento e controle; ferramentas e técnicas de desenvolvimento de
software; metodologias de desenvolvimento de software; metodologias ágeis. ALGORITMOS E ESTRUTURAS
DE DADOS: conceito de algoritmos; representação de algoritmos; conceitos de linguagens de programação;
paradigmas de programação; estruturas de controle de decisão; estruturas de controle de repetição;
estruturas de dados: vetores, matrizes, listas, pilhas, filas, árvores e grafos; algoritmos de ordenação;
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complexidade de algoritmos.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ARQUITETO
PORTUGUÊS:Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 - Projeto de arquitetura: fases do processo projetual, elementos da
arquitetura, materiais e técnicas de construção, conforto ambiental das edificações. 2 - Noções de
topografia: análise de levantamentos planialtimétricos, locação e implantação da edificação. 3 Representação gráfica: Desenho técnico de arquitetura, NBR nº 6.492:1994; informática aplicada à
arquitetura, AutoCAD. 4 - Planejamento e projeto urbano: Parcelamento do solo urbano, Lei nº 6.766/1979
e alterações; Estatuto da cidade, Lei nº 10.257/2001; instrumentos de gestão urbana: plano diretor, estudo
e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), licenciamento ambiental; redes de infraestrutura urbana;
equipamentos e mobiliários urbanos. 5 - Patrimônio cultural, ambiental e arquitetônico. 6 - Paisagismo:
espaços livres, praças e parques; espaços vinculados às edificações, jardins. 7 - Projetos complementares:
sistemas construtivos; instalações prediais; segurança nas edificações e combate a incêndio, NBR nº
9.077:2001.8 - Acessibilidade e ergonomia: NBR 9050:2004; Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do
Trabalho.
RACIOCÍNIO LÓGICO: PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ARQUIVISTA
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Epistemologia arquivística: teorias e princípios. Gestão de Documentos.
Arquivos Públicos e Privados. Arquivos corrente, intermediário e Permanente. Noções de Protocolo.
Classificação Arquivística. Avaliação de documentos nas perspectivas Brasileira, Espanhola e Canadense.
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Tipologias documentais e suportes físicos. Descrição Arquivística. Nobrade. Instrumentos de pesquisas em
arquivos permanentes e intermediários. Arranjo. Políticas públicas dos arquivos permanentes: ações
culturais e educativas. Legislação arquivística brasileira: leis e fundamentos. Lei de Acesso a Informação
12.527/2011. Microfilmagem aplicada aos arquivos: políticas, planejamento e técnicas. Documentos
Digitais. Earq-Brasil. Preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos: política,
planejamento e técnicas
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ASSISTENTE SOCIAL
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. 1.1.
As protoformas do Serviço Social. 1.2. O processo de renovação do Serviço Social e o movimento de
reconceituação. 1.3. O Serviço Social na contemporaneidade. 2. A questão social no cenário
contemporâneo, as diferentes expressões concretas na sociedade brasileira e a sua centralidade no Serviço
Social. 2.1. A questão social como base fundante do trabalho do assistente social. 2.2. Pobreza, exclusão
social e subalternidade: expressões concretas da Questão Social no Brasil contemporâneo. 3. O Serviço
Social, as Políticas Sociais e a questão dos Direitos Sociais no contexto da Reforma do Estado brasileiro. 3.1.
A contrarreforma do Estado e as Políticas Sociais no Brasil na contemporaneidade. 3.2. A questão dos
direitos sociais no sistema de seguridade social: previdência, assistência e saúde. 3.3. O lugar ocupado pelo
Serviço Social na implementação das Políticas Sociais no contexto da descentralização e municipalização: a
gestão social e participativa. 3.4. A política de assistência social como política de proteção social e o SUAS. 4.
O projeto ético-político profissional, os espaços ocupacionais e o trabalho profissional do Assistente Social
no contexto da reestruturação do capital e da lógica neoliberal em defesa dos direitos sociais. 4.1. O Código
de Ética do Assistente Social e as dimensões éticas e políticas do projeto profissional. 4.2. O assistente social
como trabalhador coletivo: o trabalho profissional, demandas e requisições que exigem competência
teórica, metodológica, ética, política, técnica e operativa no fazer profissional na defesa dos direitos sociais.
4.3. A legislação social e o trabalho profissional, instrumento sócio-jurídico e legal na efetivação e defesa
dos direitos sociais. 5. Lei Orgânica de Assistência Social. 6. Estatuto da Criança e do Adolescente. 7. Estatuto
do Idoso. 8. Lei Maria da Penha.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
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exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

BIBLIOTECÁRIO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Biblioteconomia e Ciência da Informação: conceitos e historicidade. 2. As
cinco leis da Biblioteconomia. 3. Recursos informacionais: fontes de informação, tipologia e função. 4.
Representação descritiva e temática da informação: instrumentos e técnicas adotadas na representação
descritiva e temática; catalogação: conceitos e funções; Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2);
MARC 21; modelos de registros catalográficos - Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos
(FunctionalRequirements for Bibliographic Records – FRBR), Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade
(FunctionalRequirements for Authority - FRAD), Descrição de Recursos e Acesso (ResourceDescriptionand
Access – RDA); tabelas de notação de autor; pontos de acesso do documento; catalogação de multimeios;
sistemas de classificação bibliográfica – Classificação Decimal de Dewey (CDD) e Classificação Decimal
Universal (CDU); indexação; tesauros; metadados; ontologias; taxonomia, web semântica; vocabulário
controlado. 5. Controle bibliográfico: catalogação cooperativa (CALCO e Rede Bibliodata); ISBN; ISSN;
Biblioteca Nacional. 6. Normalização de documentos (Normas da ABNT). 7. Desenvolvimento de coleções:
princípios e métodos; Política de Desenvolvimento de Coleções (PDC): seleção, aquisição, avaliação,
remanejamento e descarte; fatores e critérios que afetam a formação e desenvolvimento de coleções;
preservação e conservação do acervo. 8. Atendimento ao usuário da informação: serviço de referência;
interação entre bibliotecário e usuário; serviço de referência virtual; Disseminação Seletiva da Informação
(DSI); recuperação da informação; obras de referência; estudos de usuários; treinamento e orientação aos
usuários; Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT). 9. Organização e administração de bibliotecas:
princípios e funções administrativas em bibliotecas; estrutura organizacional de bibliotecas; centros de
documentação e serviços de informação; planejamento bibliotecário; planejamento de sistemas de
informação.10.Biblioteca Pública: princípios, planejamento e organização; Manifesto da UNESCO. 11.
Marketing da informação, divulgação e promoção; gestão da qualidade do atendimento; pesquisa de
satisfação. 12. Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) direcionadas à gestão de bibliotecas:
bancos e bases de dados; norma ISO 2709; protocolo Z.39.50; planejamento da automação de bibliotecas.
13. Bibliotecas digitais: conceitos e requisitos para implementação; softwares para construção de bibliotecas
digitais. 14. Profissional Bibliotecário: código de ética; legislação; conselhos de classe.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
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Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

BIOQUÍMICO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS:
conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. O Pacto pela
Saúde. Métodos de coleta e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos.
Meios de transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos de armazenamento e manipulação de amostras
biológicas. Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos laboratoriais aplicados ao diagnóstico das
doenças parasitárias de interesse humano. Métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação
de: proteínas plasmáticas; carboidratos e diabetes; lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias; ácido úrico, uréia
e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácidobásico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos corporais. Métodos e
técnicas de isolamento e identificação de microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais especializadas
para o diagnóstico microbiológico das sindromes infecciosas. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos.
Imunoglobulinas;

Sistema

Complemento;

Reações

sorológicas

(aglutinação,

precipitação,

imunofluorescência), Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o estudo hematológico.
Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação. Interpretação clínica do hemograma.
Biossegurança laboratorial. Controle de qualidade em laboratório de análises clínicas. Desenvolvimento de
procedimentos operacionais padrão em análises clínicas. Interpretação de resultados.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ENFERMEIRO CAPS
PORTUGUÊS:Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema Único de Saúde (Legislação e financiamento).Ética profissional
(princípios básicos de ética e relações humanas). História e modelo da assistência psiquiátrica no Brasil
(Reforma Psiquiátrica; Política de Saúde Mental no Brasil). Direito à saúde mental. Rede de atenção
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psicossocial. Centros de atenção psicossocial. Epidemiologia da saúde mental. Psicofarmacologia e
Psicopatologia. Exame do paciente psiquiátrico. Psicoterapias: individuais e de grupo. Terapias biológicas.
Emergências psiquiátricas. Classificação dos transtornos mentais. Retardo mental. Demência. Delirium.
Dependência química. Esquizofrenia. Transtornos de ansiedade. Transtornos do humor. Transtornos
psicossomáticos. Transtornos de personalidade. Transtornos alimentares. Transtornos de conduta.
Transtornos do sono. Transtornos de adaptação. Transtornos de estresse pós‐ traumático. Transtornos
dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos factícios. Transtornos de Déficit de atenção e
Hiperatividade. Necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas.
RACIOCÍNIO LÓGICO:PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas,
imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas,
imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Sentenças, simbologia
e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA.

ENFERMEIRO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Sistema Único de Saúde (Legislação e financiamento). Legislação em
Enfermagem. Ética profissional (princípios básicos de ética e relações humanas). Planejamento e gerência
nos serviços de saúde. Administração em Enfermagem. Auditoria em Saúde e em Enfermagem. Processo de
Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem (princípios básicos do exame físico e
adequação aos diagnósticos de enfermagem). Administração de medicamentos. Prevenção e controle de
infecções relacionadas a assistência à saúde, aplicação de medida de biossegurança. Assistência de
Enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Central de esterilização. Assistência de Enfermagem nas
alterações dos sistemas hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário,
endócrino, nervoso e músculo-esquelético. Assistência de Enfermagem em situações de urgência e
emergência. Assistência de Enfermagem a queimados. Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ENGENHEIRO CIVIL
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
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figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ÁREA DE ESTRUTURAS

‐ Resolução de estruturas isostáticas e

hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de estado e de influência); dimensionamento e verificação
de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de concreto armado e protendido; pontes; resistência dos
materiais. ÁREA DE TRANSPORTES ‐ Estudo e planejamento de transportes, operação, custos e técnicas de
integração modal, Normas Técnicas (rodovias e ferrovias), fases do projeto, escolha do traçado, projeto
geométrico, topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares,
sinalização. ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS ‐ Escoamento em condutos forçados e com superfície livre
(canais), dimensionamento; máquinas hidráulicas, bombas e turbinas; ciclo hidrológico, recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente. ÁREA DE SANEAMENTO ‐ Captação,
tratamento e abastecimento de água, redes de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas
residuárias,

instalações

prediais,

sistemas

de

drenagem

pluvial,

limpeza

urbana. ÁREA

DE

GEOTECNIA ‐ Propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões
no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações superficiais e
profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento); MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TECNOLOGIA DAS
CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS – Construções de baixo custo, Uso da Madeira,
materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e cimento,
agregados, tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios; construção de edifícios, processos
construtivos, preparo do terreno, instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações
e fundações, formas, concretagem, alvenaria, esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas,
impermeabilizações, instalações, pintura e limpeza da obra; licitação, edital, projeto, especificações,
contratos, planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho,
levantamento de recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, Código de Obras
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

FARMACÊUTICO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACOTÉCNICA E CONTROLE DE QUALIDADE: boas práticas de
manipulação de medicamentos; formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas; novas formas
farmacêuticas. FARMACOLOGIA: farmacocinética e farmacodinâmica; interações e incompatibilidades de
medicamentos e alimentos; efeitos adversos; fármacos dos sistemas cardiovascular, renal, gastrintestinal,
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antimicrobianos, antiparasitários, anti‐diabéticos orais e insulinas; e classificação dos medicamentos. O
Sistema Único de Saúde.

Princípios de Epidemiologia e sua Aplicação na Assistência Farmacêutica.

Gerenciamento da Assistência Farmacêutica. Política Nacional de Medicamentos. Política Nacional de
Assistência Farmacêutica. Atenção Farmacêutica. Bases conceituais da Assistência Farmacêutica. Ciclo da
Assistência Farmacêutica. Vigilância Sanitária: Legislações relacionadas a farmácias e drogarias:
Biossegurança, Boas práticas de dispensação de medicamentos (RDC 44/2009 – Anvisa), Boas práticas de
manipulação de medicamentos (RDC 67/2007 - Anvisa) Medicamentos de uso controlado (Portaria
344/2008; RDC 67/2007 – Anvisa); boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos;
organização de almoxarifados e condições adequadas de armazenamento; controle e planejamento de
estoque de medicamentos e materiais de consumo; sistemas de distribuição e dispensação de
medicamentos; medicamentos controlados; e medicamentos de referência, similares e genéricos. Sistema
Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC (RDC 27/2007 – Anvisa); Prescrição
farmacêutica (Resolução 586/13 – CFF). Uso Racional de Medicamentos. Automedicação e seus perigos.
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. Medicamentos estratégicos. Demandas judiciais na assistência
farmacêutica.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

MÉDICO GINECOLOGISTA-NASF
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e Fisiologia humanas; Anamnese e exame físico gerais; Ética
médica; Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil; SUS: histórico e implantação; Programa Nacional
de Vacinação; Patologias abrangidas pelos programas de atenção básica no Brasil (Diabetes mellitus,
Hipertensão arterial, Tuberculose, Hanseníase, Colagenoses, DSTs, etc.); Patologias mais freqüentes nos
serviços ambulatoriais (Infecção urinária, colpites e cervicites, piodermites, eczemas de contato, migrânea,
sequelas de AVCs, traumatismos superficiais leves, micoses cutâneas, ectoparasitoses, parasitoses
intestinais, resfriado comum, manejo da asma brônquica, anemia carencialferropriva, queimaduras de 1º e
2º graus, desnutrição leve, dismenorréia, urolitíase não complicada, transtorno ansioso simples, etc.) e seus
respectivos métodos de abordagem clínico terapêutica; noções básicas de prescrição de psicotrópicos;
preenchimento da declaração de Óbito; Tabagismo e alcoolismo; Estadiamento do câncer genital e
mamário; Câncer do colo uterino; Hiperplasia endometrial; Carcinoma do endométrio; Câncer de ovário;
Síndrome

do

climatério;

Osteoporose

pós‐menopáusica;

Distúrbios

do

sono

no

climatério;
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Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal; Fisiologia menstrual; Amenorréia; Disfunção
menstrual; Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome pré‐menstrual; Endometriose; Hiperprolactinemia;
Tumor de ovário com atividade endócrina; Citopatologia genital; Lesões benignas da vulva e da vagina;
Lesões benignas do colo uterino. Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e
tratamento; Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior; Corrimento genital;
Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Dor pélvica crônica; Doenças benignas do útero; Prolapso genital e
roturas periciais; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Bexiga hiperativa; Câncer
de mama; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação); Lesões não palpáveis de mama:
Diagnóstico e conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas de mama:
fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos
mamários; Fluxos papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos invasivos em mastologia;
Ultra‐som de mama: Indicação e técnica; Procedimentos invasivos dirigidos pela mamografia e ultra‐som.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

MÉDICO PEDIATRA-NASF
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e Fisiologia Humana. Anamnese e exames físicos gerais. Ética
médica. Evolução das Politicas publicas de saúde no Brasil. SUS histórico e implantação. Programa Nacional
de Vacinação. Ações básicas de Saúde: Aleitamento materno. Imunização ativa e passiva. Terapia de
reidratação oral. Crescimento e desenvolvimento. Infecções respiratórias agudas. Maus tratos. Acidentes na
infância. Obesidade. Adolescência: Crescimento físico e desenvolvimento normal e variações. Imunizações.
DST e vulvovaginites. Abuso de drogas. Alergia e imunoalérgicas: Urticárias. Farmacodermias.
Imunodeficiências, rinite e asma. Cardiologia: Cardiopatias congênitas. Insuficiência cardíaca. Miocardite.
Endocardite.

Arritmias.

Febre

reumática.

Endocardite.

Hiperlipidemias.

Dermatologia:

Eczemas.Genodermatoses. Infecções bacterianas, fúngicas e viróticas. Zoodermatoses. Estrófulo. Disidrose.
Larva migrans. Emergência: Intoxicações agudas. Queimaduras. Choque. Iatrogenia. Trauma Pediátrico.
Endocrinologia: Hipotireoidismo e hipertireodismo. Hiperplasia adrenal congênita. Nanismo. Diabete.
Puberdade precoce. Genética: Síndrome de Down. Trissomias. Erros inatos do metabolismo.
Gastroenterologia e Hepatologia: Diarréia aguda e crônica. Má formações congênitas. Abdômen agudo.
Obstrução intestinal. Refluxo gastro-esofágico. Hepatites. Abscesso hepático. Colestase. Constipação
intestinal. Síndrome de mal absorção. Doença celíaca. Gastrite. Hematologia e Oncologia: Anemias
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carenciais e hemolíticas. Púrpuras. Leucemias. Linfomas. Hemofilias. Hemoglobinopatias. Tumor de Wilms.
Neuroblastoma. Histiocitose. Síndrome HemolíticoUrêmica. Infectologia e parasitologia: Sarampo. Rubéola.
Exantema súbito e eritema infeccioso. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Difteria. Tétano. Meningites.
Sífilis. Mononucleose .Estafilococcias e estreptococcias. Sepse. Osteomielite. Artrite séptica. Toxoplasmose.
Herpes simples. Coxsakioses. Varicela Zoster. Citomegalia. SIDA. Leptospirose. Doença da arranhadura do
gato. Raiva. Parasitoses intestinais. Síndrome da Imunodefiência Adquirida. Nefrologia e Urologia:
Glomerulonefrites. Síndrome nefrótica. Pielonefrite. Infecção urinária (ITU). Hematúria. Insuficiência renal
aguda. Malformações genito-urinárias. Uretrite. Fimose. Balanopostite. Neonatologia: Assistência ao recém
nascido na sala de parto. Recém nascido a termo, prematuro e pós-maturo (PIG, AIG, GIG). Asfixia perinatal.
Infecções congênitas e adquiridas. Sepse neonatal. Distúrbios metabólicos, hematológicos e respiratórios.
Patologias cirúrgicas. Infecção do estreptococcos do grupo B. Profilaxia da transmissão vertical do HIV.
Neurologia: Convulsões. Epilepsias. Hiperatividade. Meningoencefalites. Tumor cerebral. Enxaqueca.
Acidente vascular cerebral. Traumatismo crânio encefálico. Coma. Nutrição infantil: Alimentação do lactente
sadio. Desnutrição. Desidratação. Superidratação. Disvitaminoses. Ortopedia: Luxação congênita do quadril.
Escoliose e Cifose. Osteocondroses. Doença de Legg-Calvé-Perthes. Sindrome de Osgood-Schlatter,Fraturas.
Tumores. Pneumologia: Infecção respiratória aguda: amigdalite, sinusite, otite, mastoidite faringite,
epiglotite,laringites, bronquite, bronquiolite. Traqueobronquites. Pneumonias. Abscesso pulmonar.
Derrame pleural, pneumotórax, empiema. Fibrose cística. Tuberculose. Reumatologia: Artrite reumatóide
juvenil. Febre reumática. Colagenoses. Vasculites. Doença de Kawasaki. Diagnóstico diferencial dor em
membros.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

MÉDICO PLANTONISTA-24h
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Código de Ética Médica; 2. Preenchimento da Declaração de óbito; 3.
Doenças de Notificação Compulsória; 4. Princípios do Atendimento Clínico anamnese, no diagnóstico e na
orientação; 5. Dor Fisiopatologia; 6. Dor Torácica; 7. Dor Abdominal; 8. Cefaleias; Dor Lombar e Cervical; 9.
Distúrbios da Regulação Térmica; 10. Calafrios e Febre; 11. Dores Musculares, Espasmos, Cãibras e Fraqueza
Muscular; 12. Tosse e Hemoptise; 13. Dispneia e Edema Pulmonar; 14. Edema; 15. Cianose, Hipoxia e
Policitemia; 16. Hipertensão Arterial; Síndrome de Choque; 17. Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; 18.
Insuficiência Cardíaca; 19. Insuficiência Coronária; 20. Bradiarritmias; 21. Taquiarritmias; 22. Cateterismo e
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Angiografia Cardíaco; 23. Febre Reumática; 24. Endocardite Infecciosa; 25. Miocardiopatias e Miocardites;
26. Infarto Agudo do Miocárdio; 27. Cor Pulmonale; 28. Parada Cardio-respiratória; 29. Disfasia; 30.
Constipação Diarreia e Distúrbios da Função Ano Retal; 31. Aumento e Perda de Peso; 32. Hematêmese
Melena; 33. Hepatite Aguda e Crônica; 34. Icterícia e Hepatomegalia; 35. Cirrose; 36. Distensão Abdominal e
Ascite; 37. Coledocolitíase; 38. Doenças do Pâncreas; 39. Líquidos e Eletrólitos; 40. Acidose e Alcalose; 41.
Anemias; 42. Hemorragia e Trombose; 43. Biologia do Envelhecimento; 44. Problema de Saúde do Idoso; 45.
Diagnóstico e Manuseio das Afecções Mais Comuns da Pessoa Idosa; 46. Avaliação e Diagnóstico das
Doenças Infecciosas; 47. Diarreia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; 48. Doenças Sexualmente
Transmissíveis; 49. Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto; 50. Estado de Mal Asmático; 51. Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica; 52. Tromboembolismo Pulmonar; 53. Insuficiência Renal Aguda; 54.
Insuficiência Renal Crônica; 55. Glomerulopatias; 56. Obstrução das Vias Urinárias; 57. Lupus Eritematoso
Sistêmico; 58. Artrite Reumatóide; 59. Vasculites; 60. Doença Articular Degenerativa; 61. Artrite Infecciosa;
62. Distúrbios da Coagulação; 63. Diabetes Mellitus; 64. Doenças da Tireóide; 65. Acidose Lático; 66.
Doenças Vasculares Cerebrais; 67. Traumatismo Cranioencefálico e Raquimedular; 68. Viroses do Sistema
Nervoso Central: Meningites e Encefalites; 69. Coma; 70. Doenças Ocupacionais; 71. Acidentes do Trabalho;
72. Neoplasias; 73. MoléstiasInfecciosas; 74. Carências Nutricionais; 75. Princípios doutrinários e
organizativos do SUS: Direito à saúde, Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento
no SUS, Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde; 76. Atenção Básica à Saúde: Programa de
Saúde da Família como estratégia de reorientação da Atenção Básica à Saúde.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

MÉDICO PSF
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e Fisiologia humanas; Anamnese e exame físico gerais; Ética
médica; Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil; SUS: histórico e implantação; Programa Nacional
de Vacinação; Patologias abrangidas pelos programas de atenção básica no Brasil (Diabetes mellitus,
Hipertensão arterial, Tuberculose, Hanseníase, Colagenoses, DSTs, etc.); Patologias mais freqüentes nos
serviços ambulatoriais (Infecção urinária, colpites e cervicites, piodermites, eczemas de contato, migrânea,
sequelas de AVCs, traumatismos superficiais leves, micoses cutâneas, ectoparasitoses, parasitoses
intestinais, resfriado comum, manejo da asma brônquica, anemia carencialferropriva, queimaduras de 1º e
2º graus, desnutrição leve, dismenorréia, urolitíase não complicada, transtorno ansioso simples, etc.) e seus
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respectivos métodos de abordagem clínicoterapêutica; noções básicas de prescrição de psicotrópicos;
preenchimento da declaração de Óbito; tabagismo e alcoolismo.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

MÉDICO PSIQUIATRA-CAPS
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Dependência química ao álcool e outras drogas: conceito: conceito e
quadros clínicos. Conduta inicial nos casos agudos e de uso abusivo de drogas e álcool. Transtornos de
déficit cognitivo do idoso (demências): conceito, classificação, quadros clínicos e abordagem
clínico‐psiquiátrica. Transtornos de déficit cognitivo da criança e do adolescente (Oligofrenias): conceito,
classificação, abordagem clínico‐psiquiátrica. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos.
Transtornos afetivos: conceito, classificação, tratamentos. Transtornos neuróticos: conceito, classificação,
tratamentos.

Transtornos

de

personalidade:

conceito,

classificação,

abordagem

psiquiátrica.

Psicofarmacoterapia x Psicoterapias em Psiquiatria Clínica. Psiquiatria forense: conceito e atuação do Perito
em Psiquiatria Forense. Políticas públicas em saúde mental. Desmanicomialização no Brasil: conceito,
histórico. Caps: conceito, tipos, modo de funcionamento. Violência: conceito, tipos, abordagem psiquiátrica.
Psiquiatria comunitária: conceito, histórico, atuação do psiquiatra na comunidade. - Portaria GM/MS nº
336/02 - Estabelece os tipos de CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i e CAPS ad, e seu modelo de funcionamento.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

MÉDICO PSIQUIATRA-NASF
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Dependência química ao álcool e outras drogas: conceito: conceito e
quadros clínicos. Conduta inicial nos casos agudos e de uso abusivo de drogas e álcool. Transtornos de
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déficit cognitivo do idoso (demências): conceito, classificação, quadros clínicos e abordagem
clínico‐psiquiátrica. Transtornos de déficit cognitivo da criança e do adolescente (Oligofrenias): conceito,
classificação, abordagem clínico‐psiquiátrica. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos.
Transtornos afetivos: conceito, classificação, tratamentos. Transtornos neuróticos: conceito, classificação,
tratamentos.

Transtornos

de

personalidade:

conceito,

classificação,

abordagem

psiquiátrica.

Psicofarmacoterapia x Psicoterapias em Psiquiatria Clínica. Psiquiatria forense: conceito e atuação do Perito
em Psiquiatria Forense. Políticas públicas em saúde mental. Desmanicomialização no Brasil: conceito,
histórico. Caps: conceito, tipos, modo de funcionamento. Violência: conceito, tipos, abordagem psiquiátrica.
Psiquiatria comunitária: conceito, histórico, atuação do psiquiatra na comunidade. Legislação do NASF:
Portaria GM/MS nº 154/08 e Portaria GM/MS nº 3.124/12. Diretrizes do NASF na Política Nacional da
Atenção Básica (PNAB-2011).
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

MÉDICO VETERINÁRIO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia e Fisiologia dos animais domésticos. Clínica Médica Veterinária
dos animais domésticos. Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal: Boas práticas de
Fabricação- BPF. Procedimentos Padrão de Higiene Operacional – PPOH. Análise de Perigos e Pontos Críticos
de Controle -APPCC. Análise Microbiológicas e Físico Químicas de Produtos de Origem Animal. Resíduos e
contaminantes em produtos de origem animal. Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Doenças
Transmissíveis por alimentos. Defesa Sanitária Animal: Prevenção, Controle e Diagnóstico, Clínico e
Laboratorial das principais doenças que afetam o comércio e a saúde humana e animal.Doenças de
notificação obrigatória. Conhecimentos Básicos de Epidemiologia. Análise de Risco e Bioestatística. Patologia
Geral e Clínica dos animais domésticos. Alimentação e Nutrição Animal (Monogástricos e Ruminantes)
Qualidade da Alimentação Animal. Tipos e funções dos aditivos utilizados na alimentação animal. Inspeção
de Produtos de Uso Veterinário. Farmacologia Veterinária. Controle e Qualidade de Produtos Biológicos
(Soros, vacinas e antígenos). Noções Básicas de Biossegurança. Produção Animal. Melhoramento Genético
Animal. Pecuária Orgânica: Conceitos, Princípios, Alimentação, Manejo e Terapêutica na Produção Animal e
Orgânica. Legislação Sanitária (Federal e Estadual). Saúde Pública, Zoonoses e Controle de Vetores. Código
de ética dos Servidores Públicos.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,
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exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

NUTRICIONISTA
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Macro e micronutrientes: funções, digestão, absorção, biodisponibilidade,
metabolismo, requerimentos e fontes alimentares. Alimentação nos Ciclos da Vida (0 a 2 anos, pré‐escolar,
escolar, adolescente, adulto, e idoso). Guia Alimentar para a População Brasileira. Guia Alimentar para
crianças menores de 2 anos. Alimentação da Gestante. Alimentação da Nutriz. Aleitamento Materno.
Prescrição dietética e terapia nutricional nas doenças crônicas não‐transmissíveis. Técnica dietética:
Conceito, classificação, características físico‐químicas e organolépticas de alimentos. Seleção, conservação,
higiene de alimentos, parâmetros e critérios de controle higiênico‐sanitário. Pré‐preparo e preparo dos
alimentos: preliminares de divisão, perdas e fator de correção, métodos e técnicas de cocção. Contaminação
de alimentos ‐ Veículos de contaminação; microrganismos contaminantes de alimentos e produtores de
toxiinfecções. Administração de Serviços de Alimentação e Nutrição ‐ Planejamento, organização e execução
de cardápios. Política de compras. Recebimento, estocagem e distribuição de insumos. Produção e métodos
de conservação de alimentos. Técnicas de higienização da área física, utensílios e equipamentos. Nutrição
em Saúde Pública ‐ Transição nutricional. Perfil nutricional e consumo alimentar da população brasileira.
Fatores determinantes do estado nutricional da população. Carências nutricionais de maior prevalência no
Brasil. Papel do nutricionista nos diferentes níveis de atenção a saúde. Vigilância Alimentar e Nutricional.
Avaliação Nutricional. Legislação atualizada ‐ Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional. Código de Ética Profissional do Nutricionista. Programa Nacional de
Alimentação Escolar. Princípios e diretrizes do SUS.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

ODONTÓLOGO-PSF
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
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figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90; Pactos pela Vida em Defesa do SUS
e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Política Nacional de Promoção
de Saúde; Prevenção e promoção da saúde em Odontologia. Flúor. Odontologia preventiva e social.
Educação em saúde bucal. Biossegurança. Conhecimentos sobre materiais dentários. Técnicas de
Anestesiologia. Exame Geral do Paciente, Plano de tratamento e diagnóstico bucal. Técnicas radiográficas e
interpretações radiográficas. Patologia dos tecidos moles e duros da cavidade oral, cárie, placa bacteriana e
doença periodontal. Métodos de prevenção da Cárie e doença periodontal. Conhecimentos básicos sobre
Oclusão Dentária; Princípios Básicos do Atendimento em Estomatologia, Odontopediatria, Dentística,
Periodontia, Endodontia, e Cirurgia (Exodontias). Princípio da abordagem e prevenção das Infecções
odontogênicas e traumatismo dentário. Farmacologia, Terapêutica de Emergência e Urgência em
Odontologia. Hepatites Virais, Aids, Imunizações. Atendimento ao Paciente de Risco (Cardiopata,
Hipertenso, Diabético, Imunodeprimido). Abordagem do paciente sob tratamento de radioterapia e
quimioterapia.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas

fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PSICÓLOGO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Psicologia e seu processo Histórico. A psicologia como ciência; Correntes
da Psicologia, Psicologia Institucional: Gestão de pessoas, Psicologia do trabalho. Processos Psicológicos:
Cognição, Percepção, Aprendizagem, Memória, Inteligência, Pensamento e Raciocínio, Motivação,
Linguagem e Emoção Psicologia da aprendizagem, problemas de aprendizagem. A Psicologia Social,
encontro social, comportamento social, interação social, a interdependência entre os indivíduos. Psicologia
clínica, psicopatologia. Documentos psicológicos, laudos, pareceres e relatórios psicológicos, avaliação
psicológica; Teorias da personalidade. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicologia da saúde: fundamentos
e prática; Programas em saúde mental; Ética profissional.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

50

PROFESSOR-B ARTES
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A Arte na Educação Escolar; Fundamentos históricos, filosóficos e
pedagógicos do ensino de Artes e suas linguagens; A área de Arte nos Parâmetros Curriculares Nacionais (5º
ao 8º anos): Artes Visuais, Dança, Música e Teatro; A Arte na História Universal e Brasileira: as principais
produções artísticas, as diferentes tendências e o(a)s artistas representantes; A Arte como Comunicação,
Expressão e Cultura; As linguagens artísticas e suas manifestações na atualidade.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepções e repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR B DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PORTUGUÊS:Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O planeta Terra: localização no espaço; constituição (estudo da litosfera,
hidrosfera e atmosfera); aspectos ecológicos e impactos da ação do homem sobre o ambiente;
Responsabilidade socioambiental. Os seres vivos: os sistemas de classificação dos seres vivos e regras de
nomenclatura. Os vírus: características, estrutura química, reprodução e viroses. Os Reinos de seres vivos:
características; organização; diversidade; anatomia; fisiologia; reprodução; importância. Constituição do
organismo: Citologia: histórico do estabelecimento da teoria celular; evolução da célula; aspectos gerais da
organização e funcionamento da célula; diferenciação celular e formação dos tecidos. Estudo dos tecidos.
Nutrição e saúde. Anatomia e fisiologia do sistema digestório, circulatório, respiratório, excretor, nervoso,
locomotor, endócrino (glândulas endócrinas), reprodutor (métodos contraceptivos, DSTs; Sexo e gravidez na
adolescência: consequências emocionais, familiares e sociais).
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
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professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepções e repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR-B DE GEOGRAFIA
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Correntes do pensamento geográfico; Categorias e conceitos fundamentais
na geografia; O ensino de geografia e a cartografia (mapas, sistemas de projeções e escalas); Domínios
morfoclimáticos brasileiros; Regiões e regionalização nos espaços paraibano e brasileiro; Meio ambiente e
desenvolvimento sustentável; Estruturas e dinâmicas da população; estrutura agrária e modernização da
agricultura; Globalização e Revolução técnico-cientifica-informacional; ensino de geografia e novas
tecnologias da informação; a geografia no ensino básico; diretrizes curriculares para o ensino de geografia.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepções e repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR-B LIBRAS
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos e Princípios da Educação Inclusiva. O atendimento
educacional para pessoas com surdez. Legislação Educacional. A caminhada legislativa na educação especial
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e a legislação vigente. Inclusão escolar de alunos surdos. A política nacional de Educação Especial na
perspectiva da educação inclusiva. Língua Brasileira de Sinais. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepções e repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR B DE LÍNGUA INGLESA
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Teaching the linguistic abilities (listening, speaking, reading, writing);
Methodological approaches for the teaching of EFL; English pronunciation for Brazilian speakers of EFL; New
Technologies and ELT; The teaching of verb tenses and aspects in EFL; Contextual Reference; The concept of
International English and its implications for ELT; Textual genres theory; English Reading and Interpretation;
Reading Strategies.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepções e repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR B DE LÍNGUA PORTUGUESA
PORTUGUÊS:Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
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Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Compreensão e interpretação de textos; Gêneros de texto e suas
funcionalidades; Tipos de Texto e suas características; Variação Linguística; Concepções de Leitura;
Concepções de Escrita; Coesão textual; Coerência Textual; Intertextualidade; Relações sintático-semântica
na construção do sentido do texto; Pontuação; Figuras de Linguagem; Mecanismos linguísticos: coesão
sequencial, coesão referencial e coerência na construção do texto. A pontuação como recurso estilístico;
Tipos de intertextualidade.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepções e repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR B DE MATEMÁTICA
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Razão e proporção, Conjuntos Numéricos, Teoria de Conjuntos e Funções,
Trigonometria, Funções trigonométricas, Sequências, Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares, Análise
Combinatória, Probabilidade, Números Complexos, Polinômios, Equações Algébricas, Geometria Plana,
Geometria Espacial, Geometria Analítica.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepçõese repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.
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PROFESSOR B DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas; Concepções
psicomotoras na educação física escolar; Educação Física e o desenvolvimento humano; Metodologia para o
ensino da Educação Física; As teorias da Educação Física e do Esporte; As qualidades físicas na Educação
Física e desportos; Biologia do esporte; Fisiologia do exercício; Anatomia humana; Dimensões filosóficas,
antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: Lazer e as interfaces com a Educação Física,
esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e
ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; Educação física escolar e cidadania: os
objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e Jogos na escola:
competição, cooperação e transformação didático-pedagógica: crescimento e desenvolvimento motor.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepçõese repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA-NASF
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Aspectos históricos da Educação Física escolar brasileira.Bases anatômicas
e fisiológicas do movimento humano.Crescimento e Desenvolvimento humano.Abordagens teóricometodológicas para o ensino da Educação Física na escola.Orientações Curriculares Nacionais da Educação
Física brasileira.Objetivos e conteúdos da Educação Física escolar.Avaliação na Educação Física
escolar.Educação Física, Lazer, Saúde e Qualidade de Vida.Educação Física e Diversidade Cultural.Educação
Física na Educação Básica brasileira: da Educação Infantil ao Ensino Médio
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
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exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA-ACADEMIA DE SAÚDE
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Planejamento, avaliação e prescrição de exercícios físicos para a população
em geral; Trabalho, ergonomia e atividade física; Histórico, legislação, estrutura e funcionamento das
academias de saúde; Aspectos anatomo-fisiológicos do corpo humano; Relações entre saúde, estética e
culto ao corpo; Higiene, segurança e primeiros socorros no contexto da atividade física; Adaptações do
exercício físico às diferentes fases da vida e aos diferentes grupos especiais; Aspectos nutricionais
relacionados ao treinamento físico; Políticas públicas de saúde, esporte e lazer no Brasil; Conceitos básicos
na área da saúde; A atividade física e o processo saúde-doença; Interfaces entre práticas corporais, lazer e
qualidade de vida na sociedade contemporânea.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PEDAGOGO
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: História da Educação no Brasil. História do Curso de Pedagogia no Brasil.
Tendências Pedagógicas. Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Teorias do Desenvolvimento
e da Aprendizagem. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/1996). Diretrizes Nacionais para a
Educação Básica. Plano Nacional de Educação (PNE). Financiamento da Educação: Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) e Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE). Sistema Nacional de Avaliação: Indíce de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) e Prova Brasil. Teorias de Currículo: tradicional, crítica e pós-crítica. Projeto Político
Pedagógico.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
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conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepçõese repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.

PROFESSOR A
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência
textuais. Emprego de pronomes. Variações linguísticas. Linguagem verbal e não verbal. Ocorrência da crase.
Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. Linguagem
figurada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos Específicos: Constituição Federal (1988); Leis de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96); Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Políticas Públicas
para a Educação. Didática: Tendências pedagógicas; Metodologia de ensino por área do conhecimento
(Matemática, Ciências Naturais, Língua Portuguesa, História, Geografia e Artes); Planejamento; Currículo:
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI - Parâmetros Curriculares Nacionais);
Pedagogia de Projetos; Avaliação.
DIDÁTICA: Educação e sociedade: ação do professor no processo de socialização e construção do
conhecimento na escola. Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiano
professor. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-metodologiamateriais didáticos-avaliação. Planejamento e avaliação: concepções e repercussões na prática educativa. O
professor e interfaces da cultura digital.
RACIOCÍNIO LÓGICO:

PROPOSIÇÕES

SIMPLES:

Sentenças:

declarativas fechadas,

interrogativas,

exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas,
exclamativas, imperativas e as sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais.
Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO;
CONTINGENCIA.
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ANEXO II
CRONOGRAMA
Descrição das Fases
Período das inscrições.
Período de solicitação dos candidatos que necessitarem de condições
especiais para a realização da prova escrita objetiva.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos
que optarem em concorrer às vagas reservadas aos portadores de
necessidades especiais.
Data limite para o pagamento da inscrição por meio de boleto bancário.
Divulgação das inscrições indeferidas relacionadas às vagas reservadas aos
portadores de necessidades especiais.
Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições indeferidas dos
candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas aos portadores de
necessidades especiais.
Divulgação das inscrições deferidas – Ampla concorrência.
Prazo para interposição de recursos quanto às inscrições deferidas – Ampla
Concorrência - apenas para candidatos que comprovem inscrição mediante
comprovante de pagamento.
Divulgação de Inscrições deferidas – PNE.
Divulgação das inscrições deferidas – Ampla concorrência – Após prazo de
recursos.
Lista de concorrência.
Divulgação dos cartões de inscrições com locais de prova.
Aplicação das provas objetivas.
Divulgação do Gabarito Preliminar.
Período para interposição de eventuais recursos referentes às questões
formuladas e/ou gabarito divulgado.
Respostas ao julgamento dos recursos da Prova Objetiva.
Gabarito oficial.
Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva.
Prazo para interposição de eventuais recursos referentes à nota da prova
escrita objetiva.
Divulgação do resultado definitivo da Prova Objetiva.
Publicação do Edital de convocação para envio dos Títulos.

Períodos/Datas/Prazos
A partir das 10h do dia 22 de julho de 2015
até as 23:59 min do dia 16 de agosto de 2015
De 22 de Julho a 17 de agosto de 2015
De 22 de Julho a 17 de agosto de 2015
17 de agosto de 2015
25 de agosto de 2015
Do dia 25 de agosto até o dia 26 de agosto de
2015
25 de agosto de 2015
Do dia 25 de agosto até o dia 26 de agosto de
2015
02 de setembro de 2015
02 de setembro de 2015
08 de setembro de 2015
09 de setembro de 2015
13 de setembro de 2015
14 de setembro de 2015
De 14 de setembro a 15 de setembro de 2015
24 de setembro de 2015
25 de setembro de 2015
29 de setembro de 2015
Do dia 29 de setembro até o dia 30 de
setembro de 2015
08 de outubro de 2015
08 de outubro de 2015

Publicação do Edital de convocação para realização de Prova Prática.

08 de outubro de 2015

Prazo máximo de envio dos títulos.

13 de outubro de 2015

Realização das Provas Práticas.

18 de outubro de 2015

Divulgação do resultado preliminar da Prova de títulos.

27 de outubro de 2015

Prazo de envio dos recursos quanto ao resultado da Prova de Títulos.

Do dia 28 a 29 de outubro de 2015

Respostas ao julgamento dos recursos – Prova de títulos.

05 de Novembro de 2015

Resultado oficial do prova de títulos.
Resultado final.

06 de Novembro de 2015
10 de Novembro de 2015
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ANEXO III
MICROÁREAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Vagas
01

Microáreas
PSF – PROCANOR – MICROÁREA 02

Localidades abrangentes
Rua Bela Vista, nº 67 a 389;
Rua Olinto Claudino, nº 40 a 226;
Travessa Olinto Claudino;
Rua Malaquias Rique, nº 23/5 a 56
Rua Joaquim de Freitas Filho;
Rua 1º de Setembro;
Rua Antônio Ribeiro Alves;
Rua Severino Avelino de Paiva;
Parte do Sítio Taumatá; Região situada entre a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Domingos Pedro
Franco ao Ginásio o Ferrerão
Rua Manoel Cassiano da Silva;
Rua Papa João Paulo II;
Rua Manoel Joaquim de Souza;
Rua Maria Antônia de Oliveira;
Rua José Pequeno da Silva;
Rua Nilcete Antonio de Paiva;
Rua Vicente Ribeiro da Silva;
Rua João Manoel Florentino;
Rua José Marques de Araújo;

01

PSF- BAIRRO VERMELHO- MICROÁREA 05

01

PSF – SÍTIO TAUMATÁ – MICROÁREA 23

01

PSF – SILVINO COSTA– MICROÁREA 27

01

PSF – PASTO NOVO – MICROÁREA 34

Rua Prefeito Pedro Tomé de Arruda;
Rua Eulina do Nascimento Basto;
Rua Everaldo da Silva Pereira;
Loteamento Sonho meu;

01

PSF- SANTA JÚLIA- MICROÁREA 41

01

PSF- SILVINO COSTA- MICROÁREA 48

01

PSF- SANTA JÚLIA- MICROÁREA 52

Rua Santo Amaro;
Rua Santa Júlia;
Rua Olinto Claudino de nº 230 a 379;
Rua Dom Adauto;
Rua Tv São José;
Rua Padre Geraldo Pinto- após nº545-sentido
vaquejada;
Rua Hermano Francisco Braz;
Rua Flávio Ribeiro Coutinho, nº 365 a 777;
Rua Terezinha Monteiro de Oliveira;
Rua Mariano Clementino de Araújo;
Rua José Marques de Souza;
Rua Manoel Monteiro de Oliveira;
Rua Lindolfo Monteiro;
Rua Dom Helder Câmara;
Rua Sebastião Ferreira de Araújo;
Loteamento Araçá/ Aristeu Casado
Rua Antônio Martins de Lima;
Rua Vereador José Maria;
Rua Mário Rique Ferreira;
Rua Severino Batista da Silva;
Rua Cônego Teodomiro de Queiroz;
Rua Antônia Leopoldina de Paiva;
Rua Júlio Martins de Lima;
Rua Eufrásio Pereira da Silva;
Rua Joaquim Martins de Lima;
Rua Júlio Maria dos Santos;
Rua Severino Pereira de Melo;
Rua Gercino Vicente Ferreira;
Rua Antônio Vicente Ferreira:

01

PSF – SÍTIO TAUMATÁ – MICROÁREA 53

Sítio Fundo do Vale e Fazenda Betânia
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ANEXO IV
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS / DESCRIÇÃO SUMÁRIA
NÍVEL: FUNDAMENTAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar pátios, pisos, carpets, terraços
e demais dependências da sede da autarquia; Polir objetos, peças e limpar vidros. Preparar e servir café,
chá, água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos. Guardar e arranjar
objetos, bem como transportar pequenos objetos. Transmitir recados. Buscar e entregar documentos.
Executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato.
COZINHEIRA
Receber os gêneros alimentícios, observando as quantidades e a qualidade dos mesmos; Armazenar
corretamente os gêneros alimentícios, observando os prazos de validade; Preparar e servir refeições,
conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos por nutricionistas; Recolher, lavar, secar e guardar
utensílios de copa e cozinha, mantendo a higiene, conservação e organização dos utensílios e
equipamentos, rotineira e imediatamente após o uso; Manter a higiene, conservação e organização da área
física da cozinha e depósito;
ELETRICISTA
Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, para
estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; colocar e fixar quadros de distribuição,
caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte
geral da instalação elétrica; executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a instalação
dos cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar
prosseguimento à montagem; ligar os fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves
apropriadas, conectares e material isolante, para completar a tarefa de instalação; testar a instalação,
fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho executado; substituir ou reparar fios ou
unidades danificadas utilizando ferramentas manuais e materiais isolantes para devolver à instalação
elétrica condições normais de funcionamento; executar trabalhos inerentes a toda rede elétrica; zelar pela
conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e equipamentos utilizados; zelar pela
guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os
adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo
das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular
andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar
outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
MOTORISTA B
Conduzir veículos automotores; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a
jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas
condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for
entregue; encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas
que lhe forem confiadas; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção;
providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de óleo, bem como, a
calibração dos pneus; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, seu destino,
quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;
transportando e tratando passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de
habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.
MOTORISTA D
Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de passageiros e cargas;
recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer
defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos
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de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e da
entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover o
abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas,
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o
grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e
enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas (no
caso de ambulância); proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu
destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou
equipamento; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de
habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Operar e dirigir tratores, máquinas moto niveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeira e outros veículos
assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatadas;
dirigir outros veículos automotores quando necessário.
PEDREIRO
Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras
obras, assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; Constrói passeios nas ruas e
meios fios; Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou
material similar; Verifica as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira
de fazer o trabalho; Mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser
empregada no assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; Constrói alicerces, muros e demais
construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e forma indicadas e
unindo-os com argamassa; Reboca as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das
mesmas; Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas,
com o auxílio do mestre de obras; Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e
estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e
outros; Colabora com a limpeza e organização do local que está trabalhando; Executa outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
SERVENTE DE PEDREIRO
Escavar valas; Proceder a mistura de massa de cimento, areia, cal e transportá-la, bem como outros
materiais, até o local a ser usado; Acatar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar
sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Auxiliar na execução de serviços de reformas e
acabamentos; Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério do seu superior imediato;
VIGIA
Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis. Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, a
chefia imediata. Controlar e orientar a entrada e a saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a
necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente. Vistoriar rotineiramente a parte
externa da Fundação e o fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento
das normas de segurança estabelecidas.

NÍVEL MÉDIO
AGENTE ADMINSTRATIVO
Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir
expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; Redigir pareceres e
informações; Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios;
Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de lei,
minutas de decretos e outros, Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos
sem ocorrência; Efetuar ou orientar o recebimento, conferencia, armazenagem e conservação de materiais
e outros suprimentos; Manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens
patrimoniais; Eventualmente realizar trabalhos de digitação, atuar na área de computação, orientar e
acompanhar processos; Executar outras tarefas correlatas, auxiliar nos processos licitatórios.
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou
federal. Parágrafo único. São consideradas atividades do agente comunitário de saúde, na sua área de
atuação: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a
promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o
estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de
visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação em
ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida,
executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos, visando a instrução da população em geral
para a prevenção de doenças; orientar a população em geral sobre a importância da higiene e cuidados
básicos e/ou primários para a prevenção de doença; Efetuar visitas domiciliares, conforme necessidades,
seguindo instruções de seus superiores; preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, medindo
pressão arterial e verificando a temperatura; prestar atendimentos em primeiros socorros e imunizações;
realizar trabalhos relativos a vigilância epidemiológica, difundindo informações; atuar em campanhas de
prevenção de doenças; auxiliar os médicos na distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta de
material para a realização de preventivos de câncer; -Elaborar relatórios de acordo com as atividades
executadas, que permitam levantar dados estatísticos e para comparação do trabalho; -Inspecionar
estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e os comestíveis fornecidos aos alunos, para
assegurar as medidas profiláticas necessárias; -Organizar o fichário, fazendo a distribuição e arquivamento
de fichas, marcação de preventivos, agendamento de consultas e entrega de exames; Colaborar com a
limpeza e organização do local de trabalho; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas
pelo superior imediato.
DIGITADOR
Profissional responsável pela digitação de dados e informações coletadas por seus superiores. Operar em
terminal de computador inserindo dados em formulários, tabelas e fichas de atualização cadastral. Digita e
formata ofícios, memorandos e textos entregues por seus superiores. Zela por sua máquina ou terminal de
computador no ambiente de trabalho e executa atividades correlatas à função.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de
assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria,
obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de
enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Assessorar em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Realizar levantamento topográfico e executar controle tecnológico de materiais e solo. Interpretar projetos
e especificações técnicas. Executar esboços e desenhos técnicos, sob supervisão. Elaborar planilha de
quantidade e de custos para orçamento de obra ou reforma. Analisar e adequar custos. Fazer composição
de custos diretos e indiretos. Organizar arquivo técnico. Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços.
Identificar problemas e sugerir soluções alternativas. Inspecionar e tomar providências quanto à
conservação, necessidade de reparo, guarda dos equipamentos e materiais disponíveis na obra .Participar
de programa de treinamento, quando convocado. Auxiliar nas atividades de planejamento, execução,
fiscalização e medição da obra. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática específicos. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Receber e registrar pacientes em consultórios dentários; auxiliar dentistas em exames e tratamentos;
divulgar princípios de higiene e de profilaxia; fazer a matricula de pacientes na unidade, orientando-os sobre
as prescrições princípios de higiene e cuidados alimentares; preencher boletins estatísticos e redigir
relatórios das tarefas executadas; executar tarefas correlatas de escritório; participar do treinamento do
ACD; colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos
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epidemiológicos como coordenador, monitor, anotador; educar e orientar os pacientes ou grupos de
pacientes sobre prevenção e tratamento de doenças bucais; fazer demonstração de técnicas de escovação;
supervisionar, sob delegação, o trabalho dos ACD; realizar a remoção de indultos, placas e cálculos
supragengivais; executar a aplicação de substâncias para a prevenção de cárie dental; fazer o papel de ACD
junto ao cirurgião dentista.
MONITOR DO CAPS
Trabalhar em equipes multiprofissionais como: psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais,
entre outros; promover, apoiar, orientar e executar atividades de caráter cultural, recreativo e de tempos
livres; abordagens de saúde nas comunidades com diversas temáticas relacionadas à redução de danos e
prevenção; participar de oficinas externas, realizar oficinas de teatro, música e artes para favorecer o
desenvolvimento criativo dos usuários; desenvolver ações de teatro, arte e música para o consultório na
rua, envolvendo temáticas de promoção à saúde, de prevenção e redução de danos ao uso de álcool, fumo e
outras drogas; ter conhecimento dos preceitos que embasam a Reforma Psiquiátrica.

NÍVEL SUPERIOR
ADVOGADO
Oferecer atendimento de advocacia pública; receber denúncias; prestar orientação jurídica aos usuários do
Serviço Municipal; fazer encaminhamentos processuais; esclarecer sobre os direitos dos usuários do serviço;
esclarecer procedimentos legais aos técnicos do serviço municipal; Participar de palestras informativas junto
a comunidade; Fazer estudo permanente acerca do tema da violência; capacitar agentes multiplicadores;
manter atualizado os registros de todos os atendimentos; participar de reuniões das equipes técnico
administrativas, representar o município em reuniões e audiências jurídicas e administrativas e defender os
interesses públicos da instituição.
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Efetuar atividades administrativas nas diversas áreas da instituição, elaborando quadros, mapas e relatórios;
controles e registros diversos; redigir comunicação internas de assuntos rotineiros; prestar informações
para as diversas áreas; arquivar e despachar correspondências e executar serviços de digitação, de acordo
com os processos e rotinas estabelecidas, atendendo as necessidades administrativas das áreas.
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Coordenar e executar, no âmbito do Poder Executivo Municipal, as atividades de: fiscalização de pessoas
físicas e jurídicas, de direito público e privado, que recebam, mantenham, guardem ou façam uso de valores
e de bens do Município ou, ainda, que firmem contrato oneroso, de qualquer espécie, com garantia do
Município de Mari; verificação do cumprimento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos
de que resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município, e a sua conformidade com
as normas e princípios administrativos; avaliação dos resultados da ação governamental e da gestão dos
administradores públicos municipais, bem como da aplicação de recursos públicos por órgãos e entidades
de direito público ou privado ou por pessoas físicas, sem prejuízo de outros controles pertinentes; análise
das prestações de contas da despesa orçamentária do Poder Executivo Municipal; exame e certificação da
regularidade das tomadas de contas dos responsáveis por órgãos da Administração Direta e dos dirigentes
das entidades da Administração Indireta, bem como dos responsáveis por entidades que recebam
transferências à conta do orçamento; acompanhamento dos processos de arrecadação e recolhimento das
receitas municipais, bem como da realização da despesa em todas as suas fases; exame dos recursos
oriundos de quaisquer fontes das quais o Município participe como gestor ou mutuário quanto à aplicação
adequada de acordo com os projetos e atividades a que se referem; apoio e orientação prévia aos gestores
de recursos públicos para a correta execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo
Municipal; fornecimento de informações a partir do monitoramento das receitas e despesas públicas do
Poder Executivo Municipal; acompanhamento das medidas de racionalização dos gastos públicos; promoção
do controle social, a partir da transparência da gestão pública; produção de cenários relativos à despesa e
receita pública municipal, para subsidiar decisões do núcleo estratégico do governo; padronização das
atividades e procedimentos do Controle Interno; realização de auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial. 2. Executar projetos visando ao aperfeiçoamento da controladoria;
3. Executar atividades relacionadas à área da controladoria, especialmente quanto ao desenvolvimento de
recursos humanos e à Tecnologia da Informação; 4. Executar outras atividades correlatas que lhe sejam

63

atribuídas
ANALISTA DE SISTEMAS
Gerar aplicações informatizadas, desenvolvendo, implantando e mantendo sistemas de acordo com
metodologia e técnicas adequadas, visando atender aos objetivos estabelecidos quanto a qualidade, custos,
prazos e benefícios. Organizar e zelar os sistemas operacionais da instituição. Trabalhar na análise e
desenvolvimento de projetos de sistemas de informação.
ARQUITETO
Elaborar projetos, orçamentos para construção de prédios públicos, praças de esportes, cálculo de
estruturas de concreto armado e metálicas em edifícios públicos; reunir e verificar os elementos
indispensáveis à elaboração de projetos; elaborar anteprojetos projetos de edificações ou fazer adaptação
de projetos padronizados; construir e fiscalizar o andamento de obras, orientando e verificando a execução
completa da obra de acordo com os projetos; organizar memoriais descritivos dos elaboradores, justificando
os detalhes técnicos; elaborar projetos urbanísticos; elaborar e calcular instalações hidráulico-sanitárias e
elétricas em edifícios públicos; elaborar as especificações e detalhes gráficos e descritivos dos projetos;
prestar assistência aos desenhistas e verificar o acabamento e apresentação do desenho definitivo; informar
processos, emitir pareceres técnicos, realizar perícias e arbitramentos; acompanhar a execução do plano
diretor; desempenhar tarefas afins.
ARQUIVISTA
Planejar, organizar e dirigir os serviços de arquivo e acompanhar o processo documental informativo.
Atividades: Orientar e dirigir as atividades de identificação das espécies documentais; Planejar e dirigir os
serviços de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e misto; Orientar quanto à
classificação, arranjo e descrição de documentos; Avaliar e selecionar os documentos para fins de
preservação e promover medidas necessárias a este fim específico; Elaborar pareceres e trabalhos de
complexidade sobre assuntos arquivísticos; Assessorar os trabalhos de pesquisa científica e técnico
administrativa; Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.
ASSISTENTE SOCIAL
Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e
necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço
social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou
reintegração dessas pessoas à sociedade. - Estudar e analisar as causas de desajustamento social,
estabelecendo planos de ações que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos
indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao meio social; - Aconselhar e orientar indivíduos afetados em
seu equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social; - Ajudar as pessoas que estão em
dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores, agilização de
exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde; Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades educativas,
recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual; - Assistir as
famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional,
médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os
membros; - Organizar programas de planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à hansenianos e
desnutridos, bem como demais enfermidades graves; - Elaborar e emitir pareceres sócio-econômicos,
relatórios mensais de planejamento familiar e relação de material e medicamentos necessários; - Participar
de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, para promover a
integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças ou
acidentes decorrentes do trabalho; - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; - Executar
outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
BIBLIOTECÁRIO
Disponibilizar informação sobre livros, documentos e periódicos; gerenciar unidades como bibliotecas,
centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação;
disseminar informação com o objetivo de facultar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver
estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo das atividades inerentes as
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atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público;apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras atividades afins
e correlatas.
BIOQUÍMICO
Coordenar supervisionar e executar atividades relacionadas a análises clínicas, de material biológico,
bromatológicas, produção de hemoderivados e de medicamentos;Coordenar e executar pesquisas,
montagens e implantação de novos métodos de análise para determinações laboratoriais, produção de
medicamentos e produção de hemoderivados; Coordenar e supervisionar a coleta, identificação e registro
de materiais biológicos destinados a exames; Executar determinações laboratoriais pertinentes à
parasitologia, urinálise, imunologia, hematologia, bioquímica, microbiologia e virologia; Executar
determinações laboratoriais, de água, bebidas, alimentos aditivos, embalagens e resíduos, através de
análises físico química, microscópicas e microbiológicas; Coordenar, supervisionar e executar a análise física
e química de embalagens, recipientes e envólucros utilizados na preparação de medicamentos e
hemoderivados; Coordenar e executar a preparação de produtos imunológicos destinados a análises,
prevenção e tratamento de doenças; Executar técnicas especializadas, tais como: cromatografia,
eletroforese, análises radio químicas, liofilização, congelamentos de produtos, imunofluorescências,
minoensaios, exames confirmatórios e outros; Emitir pareceres e laudos técnicos concernentes a resultados
de análises laboratoriais, de medicamentos e hemoderivados; Planejar, coordenar, supervisionar e executar
as atividades laboratoriais inerentes à vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e serviços básicos de
saúde; Participar de outras atividades especificas, relacionadas com planejamento, pesquisas, programas,
levantamentos, comissões, normas e eventos científicos no campo da saúde pública; Fornecer dados
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área
de competência; Executar outras atividades compatíveis com o cargo. Preparar, armazenar e dispensar
medicamentos de acordo com as prescrições médicas; Preparar produtos farmacêuticos, segundo fórmulas
estabelecidas na Farmacopéia Brasileira; Dispensar medicamentos e outros preparados farmacêuticos;
Dispensar produtos médicos-farmacêuticos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, objetivando
recuperar e melhorar o estado de saúde dos pacientes; Analisar produtos farmacêuticos acabados, em fase
de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza, e
quantidade de cada elemento; Adquirir e controlar o estoque de medicação clínica, de psicotrópicos e de
entorpecentes; Controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando balanço de entorpecentes e similares;
Cadastrar informações sobre medicamentos e vacinas, colocando as mesmas disposição do corpo clínico;
Coordenar, supervisionar e executar todas as etapas de realização dos trabalhos específicos de Farmácia;
Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre
assuntos de sua área de competência; Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
ENFERMEIRO CAPS
Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, responder pela observância médica, ministrar remédios; Zelar
pelo bem‐estar e segurança dos doentes, auxiliar os médicos, promover o abastecimento de material de
enfermagem; Realizar consulta de enfermagem; Discutir de forma permanente junto a equipe de trabalho e
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde; Participar do processo de
programação e planejamento das ações e da organização de trabalho do CAPS, participar dos movimentos
de controle social; Realizar ações educativas, individuais ou coletivas; Realizar consultas residenciais (visitas
domiciliares), na zona rural ou urbana; Responder por programas de atenção à Saúde Mental; Promover e
participar de ações inter setoriais com outras secretarias do poder público, sociedade civil e outras equipes
de saúde; Representar a unidade de saúde em reuniões, palestras e outras atividades quando solicitadas
pelo coordenador ou gestor.

ENFERMEIRO
Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e
chefia de serviço e de unidade de enfermagem; organização e direção dos serviços de enfermagem e de
suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; planejamento, organização,
coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; consultaria auditoria e
emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; consulta de enfermagem; prescrição da assistência de
enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; cuidados de
enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de
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tomar decisões imediatas. Como integrante da equipe de saúde: participação no planejamento; execução e
avaliação da programação de saúde, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos
assistenciais de saúde; prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e rotinas
aprovadas pela instituição de saúde; participação em projetos de construção ou reforma de unidade de
internação; prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral;
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados á clientela durante a assistência de
enfermagem; assistência de enfermagem à gestante; parturiente e puérpera; assistência ao parto normal,
identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;
acompanhamento da evolução e do trabalho de parto; realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação
de anestesia local, quando necessário. Execução do parto sem distocia; educação visando à melhoria de
saúde da população. Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem empregando
processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e
coletiva.
ENGENHEIRO CIVIL
Procede uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as
características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; Elabora
projetos de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de
materiais, equipamentos e mão de-obra necessários, efetuando um cálculo aproximado dos custos; Prepara
programas de trabalho, elaborar plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios necessários para
possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; Consulta outros especialistas, como
engenheiros eletricista, mecânico, químicos, paisagista e arquitetos de edifícios, trocando informações
relativas ao trabalho a ser desenvolvido; Dirige a execução de projetos de construção, manutenção e reparo
de obras, orientando e fiscalizando o desenvolvimento das mesmas. Acompanha e orienta a equipe de
trabalho para assegurar a qualidade, segurança e cumprimento dos prazos para realização da obra;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outra tarefas correlatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato.
FARMACÊUTICO
Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla entorpecentes e
produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa
produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e
quantidade de cada elemento na composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que
cumpram as leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos
sobre legislação e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de
ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque a compra de medicamentos, assim
como, o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO GINECOLOGISTA-NASF
Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme
sua especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos diagnóstico, prescrevendo
medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica
conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente; cuidar e tratar dos pacientes,
responsabilizando‐se pela continuidade do cuidado, de forma integral e humanizada, assegurando
comunicação efetiva com equipe multidisciplinar; implementar ações de prevenção de doenças e promoção
da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
elaborar documentos em acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina; difundir conhecimentos
da área médica; executar outras atribuições afins.
MÉDICO PEDIATRA-NASF
Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de idade solicitando e
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a
evolução, registrando a consulta em documentos próprios. Participar de equipe multidisciplinar na
elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os
serviços e a situação de saúde da comunidade infantil, para o estabelecimento de prioridades nas
atividades. Coordenar as atividades médico-pediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas,
participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração e/ou
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adequação de programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de
saúde prestadas. Prestar atendimento a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados
sobre epidemiologia e programa vacinal. Desempenhar outras atividades correlatas.
MÉDICO PLANTONISTA-24h
Prestar atendimento de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA em todas as áreas clínicas nas Unidades de Saúde do
Município, a pacientes em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se
integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas,
drenagens e passagem de cateteres; realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior
atenção da equipe de saúde; integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; participar das reuniões necessárias ao
desenvolvimento técnico científico da Unidade de Emergência na área médica; Promover incremento na
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos,
no decorrer da execução de suas atividades de trabalho; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
MÉDICO PSF
Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo
medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem‐estar da população.
Participar, quando convocado, de junta médica, emitindo pareceres e diagnósticos de acordo com a sua
área de atuação.
MÉDICO PSIQUIATRA CAPS
Realizar consulta médica, incluindo anamnese, exame clínico, formulação de hipóteses diagnósticas,
prescrição de tratamento medicamentoso ou outras formas de tratamento para transtornos mentais e/ou
decorrentes de dependência química; Solicitar e interpretar resultados de exames bioquímicos, de imagem
ou outros que se façam necessários para: elucidação diagnóstica, exclusão de patologias primárias,
acompanhamento de comorbidades, monitoramento de efeitos secundários ao tratamento medicamentoso
e prevenção; Manter o registro dos pacientes avaliados, incluindo as hipóteses diagnósticas, a conduta
terapêutica e a evolução da doença; Prestar atendimento e encaminhamento em urgências clínicas;
Encaminhar pacientes para outros especialistas médicos ou outros profissionais da saúde, quando for o
caso; Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
Participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária; Proceder às perícias médicoadministrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e
regulamentos; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área
de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos – científicos, para fins de formulação e diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua
especialização profissional; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional: Atendimento clínico/ambulatorial; -Solicitação de exames laboratoriais/imagem; -Atendimento,
encaminhamento, urgência/emergência clínica; -Prescrição medicamentosa clínica; -Prescrição de dietas /
cuidados; -Encaminhamento para especialidades e outros profissionais; -Avaliação médica psiquiátrica; Diagnóstico.
MÉDICO PSIQUIATRA NASF
Realizar avaliação clínica e psiquiátrica; planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência a
saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas específicas individuais e/ou grupais, nos níveis
preventivos, curativos, de reabilitação e reinserção social, de acordo com as necessidades; prestar
assistência as vítimas de violência em suas famílias; emitir atestados e pareceres sobre as condições de
saúde mental dos pacientes; trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; participar de reuniões
da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores; desenvolver e/ou participar de projetos
intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e de suas famílias; participar de
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capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade; participar
do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; atender nos domicílios sempre que houver
necessidade; garantir a integralidade da atenção a saúde do usuário; preencher adequadamente os
prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; participar do planejamento das
atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; realizar
solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando
a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em
urgências clínicas dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a
desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de atendimento médicopreventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha
praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento
dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
MÉDICO VETERINÁRIO
Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os animais;
planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar em questões legais de higiene dos
alimentos e no combate às doenças transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações já
existentes no Município, bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir
os criadores sobre problemas de técnica pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica
médica e cirúrgica veterinárias; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; fazer a
vacinação antirrábica em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessidades nutricionais dos
animais; estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidades de animais;
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
NUTRICIONISTA
Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, educação e de
outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e
distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos
regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por
ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
ODONTÓLOGO PSF
Realiza exames nos dentes e na cavidade bucal, utilizando aparelhos específicos para verificar a presença de
cáries e outras afecções; Prioriza o atendimento a pacientes que apresentem quadros de infecção e dor;
Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos e exames adequados
para estabelecer o tipo de tratamento; Efetua administração de anestésicos, para dar conforto ao paciente e
facilitar o tratamento; Efetua restaurações, extrações, limpeza profilática, selantes aplicação de flúor e
demais procedimentos necessários; Realiza a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o tártaro
para eliminar a instalaçào de focos de infecção; Substitui ou restaura partes da coroa dentária, colocando
incrustações ou coroas protéticas para completar ou substituir o órgão dentário; Orienta os pacientes
quanto os cuidados com a higiene bucal; Prescreve ou administra medicamentos para prevenir hemorragia
pós-cirúrgica ou tratar de infecções da boca e dentes; Participa da equipe multidisciplinar, efetuando
treinamentos e desenvolvendo programas e projetos; Registra os dados coletados lançando-os em fichas
individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; Prescreve medicamentos quando necessário;
Providencia o preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos serviços prestados;
Aconselha os pacientes quanto aos cuidados de higiene, orientando-os na proteção dos dentes e gengivas;
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Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo
e/ou determinadas pelo superior imediato.
PSICÓLOGO
Procede ao estudo e análise dos processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando a
compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de várias
naturezas, onde quer que se dêem estas relações. Aplica conhecimento teórico e técnico da psicologia, com
o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história
pessoal, familiar e social, vinculando‐as também a condições políticas, históricas e culturais.
PROFESSOR- B ARTES
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR B DE LIBRAS
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR B DE CIÊNCIAS
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação;Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
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livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a frequência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação; Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR B DE LÍNGUA INGLESA
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação;Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR B DE LÍNGUA PORTUGUESA
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
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e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação;Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR B DE MATEMÁTICA
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR B DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
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PROFESSOR DE EDUCACÃO FÍSICA-NASF
Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informações que visem à prevenção,
a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a
criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na
comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar
Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as Equipes
PSF, sob a forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular
ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros
da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com
as Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem
como facilitadores/monitores no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais; Supervisionar, de
forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade;
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor
uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;
Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância
para a saúde da população; Outras atividades inerente à função.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ACADEMIA DE SAÚDE
Planejar e executar todas as atividades do Programa tais como: ministrar aulas práticas, realizar caminhadas
monitoradas, grupos de corrida, ginástica localizada, aeróbica, alongamentos, datas comemorativas;
cumprir o horário estabelecido pelo programa; fazer a classificação dos resultados no cartão de aptidão para
entrega ao avaliado; estabelecer o controle para reavaliação quando necessário; participar de capacitações
de educação permanente; repassar os dados das avaliações mensalmente à Coordenação para o banco de
dados; repassar os dados da avaliação na ficha individual para ser anexada à ficha de inclusão do
participante; entregar mensalmente a planilha com os dados pré-estabelecidos pela Coordenação; registrar
semanalmente as anotações individuais na ficha de acompanhamento diário; registrar a frequência
individual em cada sessão independente das anotações da ficha de acompanhamento diário; realizar,
agendar e monitorar as avaliações físicas; zelar pelo material de avaliação que está sob sua
responsabilidade; estabelecer os horários de avaliação que correspondam a um mínimo de cinco avaliações
por dia; participar de reuniões mensais com a Coordenação Geral do Programa; executar e/ou orientar a
limpeza dos equipamentos que pode ser realizada pelos próprios usuários após o uso; coordenar o grupo de
estagiários sob sua responsabilidade; realizar visitas domiciliares na comunidade; promover reuniões de
planejamento das atividades com os estagiários; controlar a frequência e a utilização do uniforme dos
estagiários; estabelecer rodízio de atividades entre os membros da equipe; efetuar inscrições e encaminhar
as pessoas à Unidade de Saúde da Família através do formulário de referência e contra-referência;
promover e organizar práticas corporais existentes na comunidade (ginástica, lutas, capoeira, dança, jogos
esportivos e populares, yoga, tai chi chuan, dentre outros); mobilizar a população adstrita ao pólo do
Programa; apoiar as ações de promoção à saúde desenvolvidas na Atenção Primária em Saúde; participar do
grupo de apoio e gestão do pólo para definição de atividades e programação; apoiar às iniciativas da
população relacionadas aos objetivos do Programa, conforme Portaria GM 2861, de 07 de novembro de
2013, do Ministério da Saúde; realizar outras atividades de Promoção à Saúde a serem definidas pelo grupo
de apoio à gestão do Programa em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde; promover mobilização
comunitária com a constituição de redes sociais de apoio e ambientes de convivência e solidariedade;
potencializar as manifestações culturais locais e o conhecimento popular na construção de alternativas
individuais e coletivas que favoreçam a promoção à saúde; contribuir para a ampliação e valorização da
utilização dos espaços públicos de lazer, como proposta de inclusão social, enfrentamento das violências e
melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população; apoiar as equipes do NASF, quando
implantadas; articular as ações com a Atenção Primária.
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PEDAGOGO
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação;Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
PROFESSOR A
Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de:
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado
e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os
resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e
ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação; Sugerir os
livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno,
respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades e limitações de cada aluno;
Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do
aluno e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e
solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros
professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a
direção escolar, quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural,
recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas
freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após
a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que
necessário e/ou quando for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades
extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras atividades afins.
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ANEXO V

FORMULÁRIO PARA ENVIO DOS TÍTULOS – EDITAL 001/2015
1. TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Discriminação do Título



Doutorado (Em área objeto ao cargo que concorrerá)



Mestrado (Em área objeto ao cargo que concorrerá)



Especialização lato sensu (Em área objeto ao cargo que concorrerá)

Marque os Títulos que
serão enviados

2. ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Discriminação

Quantidade de anos
Total:



Efetivo exercício em atividade em área objeto ao cargo que
concorrerá (por ano de efetivo exercício).
3. OUTRAS ATIVIDADES
Discriminação

Quantidade de cursos
Total:



Curso de Formação e/ou Aperfeiçoamento em Educação na área
objeto ao cargo que concorrerá, com exigência de frequência e
duração mínima de 40 horas.

NOME:______________________________________________________________
CPF: ______________________________
CARGO:____________________________
DATA: ____/_______/_________
ASSINATURA DO CANDIDATO:____________________________________________

