MUNICÍPIO DE PIRAÍ – RJ
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL No 01/2016
O Prefeito Municipal de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município, resolve tornar
públicas as instruções destinadas à realização do Concurso Público para o preenchimento dos
cargos públicos existentes na Prefeitura Municipal de Piraí, conforme o Edital a seguir:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e executado pelo Instituto Brasileiro de
Administração Municipal - IBAM.
1.2. Os cargos objeto do Concurso Público, os requisitos necessários para habilitação, os valores
dos respectivos vencimentos, o número de vagas e a jornada de trabalho são os constantes do
Anexo I deste Edital.
1.2.1. A descrição sintética das atividades, a definição de conteúdos programáticos e as demais
informações próprias dos cargos constarão de instruções específicas, expressas nos Anexos I, II e
III do presente Edital.
1.2.2. A Prefeitura Municipal de Piraí - RJ admitirá o número total dos candidatos aprovados em
relação às vagas quantificadas no Anexo I deste Edital, durante a validade do Concurso,
respeitada a ordem de classificação.
1.3. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.ibam-concursos.org.br, localizar
o link do Concurso Público de Piraí - CP 01/2016, clicar em Cargos disponíveis e escolher o
cargo para o qual deseja realizar a inscrição. Logo em seguida, o candidato deverá preencher o
Formulário de inscrição, e antes de confirmar a inscrição, conferir todos os dados, inclusive a
denominação do cargo e seu respectivo código.
1.4. O candidato que necessitar de condição especial para a realização da prova, ainda que tenha
especificado no Formulário de Inscrição a condição que necessita, deverá também solicitá-la por
escrito e anexar o laudo com justificativa médica.
1.4.1. Os documentos mencionados acima (solicitação de condição especial e laudo médico)
deverão ser enviados por meio de carta simples com AR ou Sedex com AR, durante o período
de inscrição - compreendido de 25/01/16 a 12/02/16, para o Instituto Brasileiro de
Administração Municipal – IBAM, Núcleo de Concursos, situado na Rua Buenos Aires, nº 19 –
Centro – Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20070-021.
1.4.2. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto nos itens 1.4
e 1.4.1, implica a sua não concessão no dia da realização das provas.
1.5. As candidatas grávidas e as lactantes deverão declarar, no ato da inscrição, sua condição
para disponibilização de sala especial no dia de aplicação das provas.
1.5.1. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto no item 1.5,
implica a sua não concessão no dia da realização das provas.
1.5.2. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
levar um acompanhante, sendo esta indicação de sua inteira responsabilidade, cuja pessoa
deverá possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa finalidade, sendo
responsável pela guarda da criança.
1.5.3. A candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará a prova e será
eliminada do concurso.
1.6. Para efeito do que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal, bem como o § 2o do
art. 8o, da Lei nº 964, de 11 de agosto de 2009, serão reservados aos candidatos com deficiência
5% (cinco por cento) do número de vagas de cada cargo, observada a aptidão plena para o
exercício das atribuições do cargo escolhido.
1.7. O disposto no item 1.6 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual de
5% (cinco por cento) implique, na prática, em majoração indevida do percentual mínimo fixado.

1.8. Os candidatos aprovados no Concurso Público poderão ser designados para as vagas
existentes em qualquer unidade de serviço, de acordo com as necessidades da Prefeitura
Municipal de Piraí.
1.9. Os profissionais de Nível Superior lotados na Secretaria Municipal de Saúde terão seus
vencimentos acrescidos de 50% (cinquenta por cento), conforme estabelecido na Lei Municipal
nº 554/2000.
1.9.1. A lotação dos candidatos aprovados e convocados será de responsabilidade da Secretaria
Municipal de Administração de Piraí, de acordo com os cargos a serem preenchidos e
considerando as indicações das secretarias pertinentes.
2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO
2.1. Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;
2.2. Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
2.3. Estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
2.4. Ter nível de escolaridade, conforme exigido no Anexo I deste Edital, e capacitação técnica
para o exercício do cargo;
2.4.1. O candidato que não comprovar a escolaridade exigida para o cargo, no ato da posse, será
eliminado do concurso.
2.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse;
2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
2.7. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente
registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador;
2.8. Apresentar declaração de não possuir acúmulo de cargo ou emprego público, exceto aqueles
admitidos constitucionalmente.
3. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
3.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no art. 4o
do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal no 5.296,
de 02 de dezembro 2004.
3.2. Ao candidato abrangido pelo Decreto Federal no 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal no
5.296/2004, é assegurado o direito de inscrever-se na condição de candidato com deficiência,
desde que declare essa condição no ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível com as
atribuições do cargo ao qual concorre.
3.3. O candidato com deficiência deverá declarar tal condição em local apropriado, no Formulário de
inscrição.
3.4. Conforme disposto pelo art. 39 do Decreto Federal no 3.298/1999, o candidato deverá enviar,
durante o período de inscrição - compreendido de 25/01/16 a 12/02/16, por meio de carta
simples com AR ou Sedex com AR, laudo médico original ou cópia autenticada, atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, para o
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM, Núcleo de Concursos, situado na Rua
Buenos Aires, nº 19 – Centro – Rio de Janeiro/ RJ – CEP: 20070-021.
3.4.1. O laudo médico deverá ser referente aos últimos 06 (seis) meses e estar redigido em letra
legível.
3.4.2. O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será
considerado como não-deficiente, perdendo o direito à reserva de vaga e passando à ampla
concorrência. Nestes casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
3.5. Os candidatos com deficiência somente poderão disputar cargos cujas atividades sejam
compatíveis com a sua deficiência.
3.6. Os candidatos com deficiência aprovados e convocados para a realização da etapa de
exames médicos deverão submeter-se à junta médica oficial promovida pela Prefeitura Municipal
de Piraí, que terá decisão sobre a sua qualificação como deficiente ou não, bem como sobre a
compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, sendo lícito ao
Poder Executivo Municipal programar a realização de quaisquer outros procedimentos prévios, se
a junta de especialistas assim o requerer, para a elaboração de seu laudo.
3.7. A junta oficial será composta conforme disposto no Decreto Federal no 3.298/99.

3.8. Compete à junta oficial, além da emissão do laudo, declarar, conforme a deficiência do
candidato, se este deve ou não usufruir do benefício previsto no item 1.6, concorrendo à totalidade
das vagas.
3.9. A avaliação em questão será realizada sem ônus para o candidato, garantido recurso em
caso de decisão denegatória, na forma estabelecida no item 7 deste Edital.
3.10. A não observância do disposto nos itens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições.
3.11. Os candidatos com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições
com os demais candidatos, observado o disposto no item 3.
3.12. O candidato com deficiência que necessitar de condição especial no dia do Concurso
Público deverá especificá-la no Formulário de inscrição e seguir as orientações do item 1.4 e seus
subitens.
3.13. A não solicitação de recursos especiais, tempestivamente, conforme disposto no item 3.12,
implica a sua não concessão no dia da realização das provas.
3.14. A realização das provas por esses candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à
possibilidade de fazê-las de forma que não importe quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento.
3.15. O candidato que, no ato de inscrição, se declarar deficiente, se aprovado no Concurso
Público, além de figurar na lista geral de classificação, terá seu nome publicado em relação à
parte, observada a respectiva ordem de classificação.
3.16. As vagas reservadas aos candidatos com deficiência, não preenchidas, serão remanejadas
para os demais candidatos.
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 25/01/16 a 12/02/16, pela Internet, através do
site www.ibam-concursos.org.br.
4.1.1. Os valores das inscrições são os dispostos na tabela a seguir:
CARGO
VALOR
Médico Psiquiatra

R$ 65,00 – sessenta e cinco reais.

Agente de Combate às Endemias, Agente de Obras e
Serviços Públicos, Auxiliar em Saúde Bucal, R$ 30,00 – trinta reais.
Merendeira e Operador de Máquinas (Trator Agrícola).
4.2. O candidato deverá consultar o site www.ibam-concursos.org.br onde terá acesso a todos os
documentos e procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará disponível no
período entre 0h00 do dia 25/01/16 e 22h00 do dia 12/02/16.
4.3. As inscrições somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo pagamento do valor da
inscrição. O candidato deverá verificar a aceitação de sua inscrição no endereço eletrônico
www.ibam-concursos.org.br através da opção Área do candidato.
4.4. O pagamento do Boleto Bancário deverá ser feito em espécie, preferencialmente no Banco
Bradesco, ou através de Internet Banking, NÃO SENDO ACEITO PAGAMENTO EM CHEQUE,
AGENDAMENTO BANCÁRIO OU DEPÓSITO FEITO ATRAVÉS DE ENVELOPE EM TERMINAL
ELETRÔNICO.
4.4.1. Caso ocorra dificuldade na impressão do boleto bancário o candidato poderá realizar alguns
dos procedimentos a seguir:
1) clicar no ícone de impressão;
2) clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção imprimir;
3) usar a opção de imprimir do navegador através do menu de opções;
4) usar as teclas Ctrl P para chamar a opção de imprimir do navegador.
4.4.2. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros ou para outros
concursos.
4.5. O pagamento do Boleto Bancário deverá ser efetivado, impreterivelmente, até às 19h00 do
dia 15/02/16, caso contrário não será considerado.
4.6. O candidato inscrito pela Internet responsabilizar-se-á pela informação dos dados
cadastrados no ato de inscrição, sob as penas de lei.
4.7. O candidato inscrito pela Internet deverá retirar o cartão de confirmação de inscrição no
endereço eletrônico www.ibam-concursos.org.br através da opção Área do candidato.

4.7.1. Quando o cartão de confirmação estiver disponível haverá um aviso de "cartão disponível"
na página principal de concursos do IBAM.
4.7.2. Ao gerar o cartão de confirmação de inscrição o candidato deverá verificar se a data e o
horário da prova estão em conformidade com o item 5.2.1 do Edital. Caso haja alguma
divergência o candidato deverá entrar em contato com o IBAM.
4.8. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará
cancelamento da inscrição.
4.9. É de inteira responsabilidade do candidato a conferência e confirmação dos dados de
inscrição, bem como a responsabilidade por qualquer erro ou omissão no preenchimento
do formulário de inscrição, razão pela qual deve ser atentamente conferida antes do envio,
pois não será permitido pedido de retificação após o encerramento do prazo das
inscrições.
4.10. As inscrições pela Internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível
congestionamento de comunicação do site www.ibam-concursos.org.br nos últimos dias de inscrição.
4.11. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM não se responsabiliza por qualquer
problema na inscrição via Internet motivada por falhas de comunicação, falta de energia elétrica,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, salvo quando o motivo da falha for
comprovadamente de responsabilidade da entidade organizadora do Concurso.
4.12. Não haverá inscrição condicional ou extemporânea nem inscrição por correspondência.
4.13. Após o pagamento do valor de inscrição não será permitida alteração da área de atuação.
4.14. O valor pago a título de inscrição somente será devolvido em caso de suspensão, anulação
e cancelamento do Concurso, descabendo qualquer outra hipótese de devolução.
4.15. Informações complementares sobre inscrição via Internet estarão disponíveis no endereço
eletrônico www.ibam-concursos.org.br.
4.16. O candidato deverá verificar, a partir do dia 16/02/16 após às 14h00, através do site
www.ibam-concursos.org.br, na opção Documentação do concurso, se sua inscrição foi
homologada, não cabendo aos organizadores qualquer responsabilidade pela não conferência.
4.16.1. O candidato que não tiver sua inscrição homologada deverá recorrer na forma do item 7 do
presente Edital.
4.17. O atendimento ao candidato será feito através do email concurso@ibam.org.br, ou ainda
pelos telefones (21) 3553-1754/ 3553-1755/ 3553-1758/ 2536-9797 no horário de 08h30 às 17h30,
de segunda à sexta-feira.
4.18. Não haverá isenção total ou parcial do valor de inscrição, exceto para o candidato que
declare e comprove hipossuficiência de recursos financeiros, nos termos do Decreto Federal nº
6.135, de 26 de junho de 2007, observado o que se segue.
4.19. O candidato economicamente hipossuficiente deverá comprovar sua inscrição no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no
Concurso Público, e ser membro de família de baixa renda, assim compreendida aquela que
possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal
de até 03 (três) salários mínimos.
4.20. Para as inscrições amparadas pelo item anterior, os candidatos deverão proceder da
seguinte forma:
a) realizar o pré-cadastramento de seus dados pessoais, exclusivamente, pela Internet, através
do site www.ibam-concursos.org.br, no período de 25 a 27/01/16, acessando a opção Cargos
disponíveis no link do Concurso Público de Piraí - CP 01/2016 e escolher o cargo para o qual
deseja pleitear isenção. Logo em seguida, o candidato deverá preencher o Formulário de
inscrição, e antes de confirmar a inscrição, conferir todos os dados, inclusive a denominação do
cargo e seu respectivo código.
b) imprimir o Boleto Bancário, contendo o nome do candidato, número do documento de
identidade e o código e a nomenclatura do cargo escolhido;
c) preencher o formulário de Declaração de Hipossuficiência Financeira, indicando o Número
de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico, que estará disponível em doc no site
www.ibam-concursos.org.br na Área Documentação do concurso e apresentar a
documentação exigida.
4.21. O candidato deverá entregar, pessoalmente, os documentos mencionados acima (Boleto
Bancário e Declaração de Hipossuficiência Financeira), no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal

de Piraí, localizado na Rua Doutor Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 46 - Centro – Piraí/ RJ (ao
lado da Câmara Municipal de Piraí), no horário de 10h00 às 16h00, no período de 25 a 27/01/16.
4.22. A Prefeitura Municipal de Piraí se reserva o direito de confirmar, em qualquer época, as
informações e documentos apresentados, indeferindo as inscrições cujos documentos não sejam
comprovadamente válidos.
4.23. Na ocorrência de falsidade de declaração, serão adotadas medidas legais contra os
infratores, inclusive as de natureza criminal, sendo o mesmo excluído do Concurso Público.
4.24. A análise dos pedidos de isenção das inscrições e o deferimento ou não destas são de
competência da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Piraí.
4.25. O resultado da análise da documentação apresentada na inscrição do candidato
contemplado será dado a conhecer através dos sites do IBAM e da Prefeitura Municipal de Piraí,
cabendo exclusivamente ao candidato a responsabilidade de conferir, no dia 02/02/16, se teve
seu pedido de isenção do valor de inscrição deferido.
4.26. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de inscrição via correio ou via fax.
4.27. É assegurado recurso em caso de decisão denegatória do pedido de isenção nos 2 (dois)
dias úteis subsequentes à divulgação da referida decisão.
4.28. Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal
de Piraí e entregue para registro no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Piraí, localizado na
Rua Doutor Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 46 - Centro – Piraí/ RJ (ao lado da Câmara
Municipal de Piraí), no horário de 10h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira.
4.29. Os candidatos que tiverem a pré-inscrição deferida estarão, automaticamente, inscritos no
Concurso Público, para o cargo informado no formulário de inscrição.
4.30. O candidato que tiver a sua pré-inscrição indeferida poderá participar do Concurso
Público, desde que efetue o pagamento do boleto bancário da inscrição já realizada.
4.31. Os candidatos que tiverem a pré-inscrição indeferida e que não efetuarem o pagamento do
boleto bancário, estarão automaticamente excluídos do mesmo.
5. PROCESSO SELETIVO
5.1. Provas Objetivas
5.1.1. As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório se constituirão de questões
objetivas de múltipla escolha, conforme descrito no Anexo II deste Edital.
5.1.2. O valor de cada prova objetiva é o constante do Anexo II deste Edital.
5.1.3. Nas provas objetivas eliminatórias e classificatórias, serão considerados habilitados os
candidatos que obtiverem nota igual ou superior ao limite mínimo estabelecido no Anexo II deste
Edital.
5.1.4. O conteúdo das questões será de acordo com o grau de escolaridade exigido para o cargo.
5.1.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.
5.2. Realização das Provas Objetivas
5.2.1. As provas objetivas serão realizadas, no dia 13 de março de 2016, com abertura dos
portões às 12h00 e fechamento às 13h00, para início das mesmas, a partir da autorização da
Coordenação Geral do Concurso Público, sendo de 3 (três) horas o período de duração.
5.2.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados, existentes
e reservados para o período, o IBAM e a Prefeitura Municipal de Piraí, reservam-se o direito de
remanejar o horário de prova.
5.2.2. O local da realização das provas, além de ser divulgado nos sites do IBAM (www.ibamconcursos.org.br) e da Prefeitura (www.pirai.rj.gov.br), constará do cartão de confirmação de
inscrição disponível na opção Área do candidato.
5.2.2.1. Ao gerar o cartão de confirmação de inscrição o candidato deverá verificar se a data e o
horário da prova estão em conformidade com o item 5.2.1 do Edital. Caso haja alguma
divergência o candidato deverá entrar em contato com o IBAM.
5.2.3. As provas serão realizadas na cidade de Piraí e caso necessário em Municípios
vizinhos, nos locais especificados pela organização do Concurso.
5.2.3.1. O IBAM e a Prefeitura Municipal de Piraí não assumirá qualquer responsabilidade quanto
ao transporte e ao alojamento dos candidatos.
5.2.4. O candidato que chegar após o horário estabelecido no subitem 5.2.1. não poderá ingressar
no local de prova, ficando, automaticamente, excluído do certame.

5.2.5. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam aos locais de prova com
antecedência de uma hora do horário previsto para o fechamento dos portões.
5.2.6. O candidato deverá comparecer aos locais de prova munido do cartão de confirmação de
inscrição e de documento original de identidade, sempre oficial e com fotografia, e de 2 (duas)
canetas esferográficas transparentes de tinta azul ou preta.
5.2.6.1. O cartão de confirmação de inscrição é um documento de caráter informativo,
motivo pelo qual a sua apresentação não é obrigatória, no dia de realização das provas.
5.2.7. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, CRA e outros); Carteira de Trabalho e
Previdência Social; Certificado de Reservista; Carteira de Motorista com foto ou Passaporte.
5.2.7.1. Os documentos especificados no item anterior deverão estar dentro do prazo de validade.
5.2.7.2. Não serão aceitos como documento de identidade: Certidões de nascimento; Títulos
eleitorais; Carteiras de Motorista (modelo sem foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais
sem valor de identidade; Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
5.2.7.3. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato (foto e assinatura).
5.2.8. Caso o candidato não possa apresentar nenhum dos documentos de identidade
relacionados no subitem 5.2.7, no dia de realização da prova, por motivo de perda, furto ou roubo
de todos eles, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da prova, ocasião em que será
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de
impressão digital em formulário próprio.
5.2.8.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
5.2.9. A não apresentação do Documento de Identidade oficial com foto, conforme o item
5.2.7., no dia do concurso público, impede que o candidato faça a prova.
5.2.10. O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais
de alarme e os modos vibração e silencioso. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos,
tais como bip, telefone celular, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,
notebook, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, Ipod, MP3, entre outros, incorrerá na
exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de
segurança, com recolhimento da prova e posterior retirada do candidato do local de prova,
mediante registro da ocorrência em ata própria.
5.2.10.1. É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que
nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso seja ativado.
5.2.10.2. Recomenda-se ao candidato não levar nenhum dos aparelhos indicados acima.
Caso ocorra alguma irregularidade será de responsabilidade do candidato.
5.2.11. Será proibido ao candidato entrar ou permanecer no local de prova portando arma(s),
mesmo que possua o respectivo porte.
5.2.12. Será vedado ao candidato o uso de óculos escuros, protetores auriculares ou quaisquer
acessórios de cobertura para cabeça, tais como: chapéu, boné, gorro entre outros. O candidato
que necessitar usar um dos itens citados deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão)
verificado(s) pela coordenação do local.
5.2.13. Nos locais de prova poderá haver rastreamento eletrônico de sinais.
5.2.13.1. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais
durante as provas, aqueles que, por razões de saúde, porventura façam uso de marcapasso,
pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar previamente à Organização
do Concurso - durante o período de inscrição - através de comunicação formal via postal. Estes
candidatos deverão ainda comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que
comprovem o uso de equipamentos.
5.2.14. Os candidatos só poderão sair do local de realização da prova após 1 (uma) hora do início
da mesma, podendo levar o caderno de provas.
5.2.15. Os 03 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos.
5.2.16. A organização do Concurso não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles
causados.

5.2.17. O candidato ao terminar sua prova deverá retirar-se imediatamente do local, não podendo
permanecer em suas dependências, tampouco utilizar os banheiros.
5.2.18. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Piraí em conjunto com o
IBAM poderá, justificadamente, alterar, antes da realização do presente Concurso, as normas
previstas no item 5 e seus desdobramentos, desde que com a finalidade de preservar o bom
andamento do certame.
5.3. Provas Práticas
5.3.1. Serão aplicadas provas práticas, com caráter eliminatório e classificatório, aos candidatos aos
cargos de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Merendeira e Operador de Máquinas (Trator
Agrícola).
5.3.2. Serão convocados para as provas práticas os candidatos que tenham sido aprovados nas
provas objetivas e classificados até 03 (três) vezes o número de vagas para cada cargo.
5.3.3. Os candidatos convocados para realização das provas práticas deverão portar o documento
original de identidade, dentro do prazo de validade.
5.3.3.1. Os convocados do cargo de Operador de Máquinas (Trator Agrícola) deverão portar o
documento original de identidade e o original da Carteira de Habilitação Profissional Categoria B,
dentro do prazo de validade.
5.3.4. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta)
pontos nas provas práticas.
5.3.5. A elaboração, aplicação e correção das provas práticas serão de responsabilidade do IBAM,
cabendo o fornecimento da infraestrutura, inclusive máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos, à
Prefeitura Municipal.
5.3.6. A convocação dos candidatos para realização das provas práticas, previstas para os dias
16 e 17 de abril de 2016, será feita através de Edital de Convocação que será divulgado nos sites
www.ibam-concursos.org.br e www.pirai.rj.gov.br, assim como no Mural Oficial de Atos da
Prefeitura de Piraí.
5.3.7. O Edital de Convocação conterá os procedimentos, os conteúdos programáticos, os
horários e os locais de realização destas provas, devendo o candidato acompanhar através dos
sites www.ibam-concursos.org.br e www.pirai.rj.gov.br e no Mural Oficial de Atos da Prefeitura de
Piraí a divulgação do ato.
5.3.8. A critério da Prefeitura Municipal de Piraí, os candidatos aos cargos de Auxiliar de Obras e
Serviços Públicos, Merendeira e Operador de Máquinas (Trator Agrícola) que tenham sido
aprovados nas provas objetivas e classificados após o critério definido no item 5.3.2 poderão ser
convocados no prazo de validade deste concurso para as provas práticas, obedecida a ordem
rigorosa de classificação.
5.3.9. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.
6. CONTAGEM DE PONTOS
6.1. A contagem de pontos obedecerá aos critérios a seguir:
a) Para os cargos de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, Merendeira e Operador de
Máquinas (Trator Agrícola):
O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em cada
uma das provas objetivas, sendo adicionadas a esse total as notas obtidas nas provas práticas.
b) Para os demais cargos:
O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele atribuídos em cada
uma das provas objetivas.
7. RECURSOS E REVISÕES
7.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em todas as etapas do Concurso Público.
7.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Concurso poderá interpor
recurso, mediante requerimento individual, desde que:
a) seja dirigido ao Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Piraí e
entregue para registro no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Piraí, localizado na Rua
Doutor Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 46 - Centro – Piraí/ RJ (ao lado da Câmara Municipal de
Piraí), no horário de 10h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, contados após publicação do ato que motivou a reclamação.

b) constem obrigatoriamente do recurso nome completo do candidato, número da inscrição,
fundamentação clara e ampla dos motivos, e, no caso de recursos contra questões ou gabaritos, a
bibliografia pesquisada. O referido recurso deverá ser devidamente firmado pelo candidato em
todas as folhas.
c) seja apresentado datilografado ou digitado, devendo ser uma folha para cada questão recorrida,
no caso de recursos contra questões, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
d) a fonte utilizada no recurso seja Arial, Times New Roman ou Verdana admitindo-se como
tamanho mínimo da fonte 10.
7.2.1 Ao término dos prazos para interposição de recursos, os mesmos serão encaminhados ao
IBAM para avaliação.
7.3. Será indeferido, liminarmente, o requerimento que não estiver fundamentado ou for
apresentado fora do prazo estabelecido na letra a do item 7.2.
7.4. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, procuração, fax, via postal, Internet ou
outro meio que não seja o especificado neste Edital.
7.5. Se do exame de recursos resultar anulação de questão ou item de questão, a pontuação
correspondente será atribuída aos candidatos que não marcaram a alternativa inicialmente dada
como certa no gabarito oficial, independentemente de terem recorrido.
7.6. No caso de o gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação,
publicação ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação.
7.7. Será dada publicidade às decisões dos recursos, nos sites do IBAM (www.ibamconcursos.org.br) e da Prefeitura (www.pirai.rj.gov.br) e no Mural Oficial de Atos da Prefeitura
Municipal de Piraí.
7.8. Não haverá 2ª (segunda) instância de recurso administrativo.
8. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
8.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, submetido ao processo seletivo descrito no item 5
do presente Edital, satisfizer todas as condições lá estabelecidas.
8.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação nas provas objetivas, serão adotados,
sucessivamente, os seguintes critérios para o desempate dos candidatos:
a) Para o cargo de Médico Psiquiatra.
1o) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais;
2o) maior número de pontos na prova de Legislação do SUS;
3o) maior número de pontos na prova de Português;
4o) maior idade.
b) para os cargos de Agente de Combate às Endemias, Agente de Obras e Serviços
Públicos, Auxiliar em Saúde Bucal, Merendeira e Operador de Máquinas (Trator Agrícola).
1o) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais;
2o) maior número de pontos na prova de Português;
3o) maior número de pontos na prova de matemática;
4o) maior idade.
8.2.1. Quando a igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 01 (um) candidato
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como
primeiro critério o mais idoso, após o qual serão aplicados os critérios estabelecidos no item 8.2.
8.3. Apurada a classificação, esta será publicada como resultado final do Concurso, em ordem
decrescente dos pontos, em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os
candidatos aprovados, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos.
8.3.1. O resultado final do Concurso será divulgado nos sites www.ibam-concursos.org.br e
www.pirai.rj.gov.br, no Mural Oficial de Atos da Prefeitura de Piraí e posteriormente no Diário
Oficial do Município.
8.4. Os candidatos aprovados, que excederem o quantitativo de vagas dispostas no Anexo I deste
Edital, passarão a constituir um cadastro de reserva pelo período de validade do Concurso,
cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado seu endereço para fins de convocação,
sob pena de serem considerados desistentes.
8.5. Os gabaritos serão divulgados no 1º dia útil após a aplicação das provas, no Mural Oficial de
Atos da Prefeitura Municipal de Piraí, bem como nos sites do IBAM, (www.ibam-concursos.org.br)
e da Prefeitura Municipal de Piraí (www.pirai.rj.gov.br) e na imprensa oficial do Município.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. A classificação dos candidatos aprovados será feita em ordem decrescente dos pontos
obtidos.
9.2. A homologação do Concurso Público será feita por ato do Prefeito, mediante a apresentação
das listagens finais dos resultados do certame.
9.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua
homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, por ato do Prefeito.
9.4. Os candidatos aprovados e classificados no Concurso, inclusive os deficientes, serão
convocados para o exame médico e para a comprovação dos requisitos exigidos nos itens 2.1 a
2.8 do presente Edital, através da imprensa oficial e de telegrama.
9.4.1. Os candidatos com deficiência aprovados e classificados serão avaliados por junta médica
do Município e os demais candidatos se submeterão ao exame pré-admissional.
9.4.2. Os exames médicos são eliminatórios, sendo excluídos do Concurso os candidatos que não
apresentarem aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo para o qual se inscreveram.
9.4.3. Os ônus para realização dos exames médicos serão de responsabilidade do candidato.
9.4.4. Os candidatos convocados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a
documentação exigida, caso contrário estarão automaticamente excluídos do certame.
9.5. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão
automaticamente eliminados do Concurso Público em qualquer de suas fases.
9.6. Será também excluído do certame o candidato que:
a) faltar a qualquer uma das fases do processo seletivo;
b) portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o
andamento normal do Concurso;
c) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato;
d) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem
prejuízo da deflagração do procedimento cabível;
e) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
f) desatender ao disposto no subitem 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.14 e 5.2.15;
g) não devolver o cartão de respostas ao término da prova, antes de sair da sala;
h) deixar de apresentar qualquer documento comprobatório dos requisitos exigidos neste Edital.
9.7. O presente Concurso Público objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide do Regime
Estatutário, na forma da Lei Municipal nº 964, de 11 de agosto de 2009 e atualizações.
9.8. A inscrição do candidato implicará conhecimento do presente Edital, bem como o
compromisso tácito de aceitar as condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas.
9.9. Não poderão inscrever-se pessoas que possuam qualquer vínculo com o IBAM, instituição
organizadora deste Concurso, bem como seus ascendentes, descendentes ou colaterais.
9.10. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelos sites www.ibamconcursos.org.br e www.pirai.rj.gov.br, ou qualquer outro meio de divulgação definido pela
Comissão Organizadora, a publicação de todos os atos e editais relativos ao Concurso, inclusive
alterações que porventura ocorram durante sua realização.
9.11. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao IBAM, enquanto estiver
participando do Concurso, e à Prefeitura Municipal de Piraí, após a homologação do Concurso,
sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização desta
informação.
9.12. A Prefeitura Municipal de Piraí e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal não se
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) Endereço não atualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
c) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço
errado do candidato;
d) Correspondência recebida por terceiros.
9.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público competente
também para julgar, em decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos
candidatos.
9.14. A guarda de toda a documentação relativa ao Processo Seletivo Público seguirá a legislação
específica.
9.15. São partes integrantes e inseparáveis deste Edital os Anexos I, II, III, IV e V que o
acompanham.

9.16. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Concurso Público, perante a
Prefeitura Municipal, o candidato que não o fizer até o segundo dia útil, após a publicação do mesmo.
9.17. O presente Edital estará disponível no Mural Oficial de Atos da Prefeitura Municipal de Piraí,
bem como nos sites do IBAM (www.ibam-concursos.org.br) e da Prefeitura Municipal de Piraí
(www.pirai.rj.gov.br) e posteriormente no Diário Oficial do Município.
9.18. A publicidade de todos os atos relativos ao Concurso Público será feita através dos sites
(www.ibam-concursos.org.br) e (www.pirai.rj.gov.br) e do Mural Oficial de Atos da Prefeitura
Municipal de Piraí.

Piraí, 18 de janeiro de 2016.
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ANEXO I
CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS

CÓDIGO

JORNADA DE
TRABALHO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

Vagas, em relação ao total
de cada cargo, reservadas
aos deficientes.

Curso de Nível Superior em Medicina, acrescido de
Residência Médica ou Especialização na área
específica e registro no respectivo Conselho de
Classe.

03

-

20h

R$ 1.530,00

CARGO

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTOBASE

NÍVEL SUPERIOR

001

MÉDICO PSIQUIATRA

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
002

AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS

Ensino Fundamental Completo.

12

01

40h

R$ 1.014,00

003

AUXILIAR EM SAÚDE
BUCAL

Ensino Fundamental Completo, acrescido de curso
de formação específica na área e registro no CRO.

03

-

40h

R$ 918,00

12

01

40h

R$ 907,80

10

01

44h

R$ 907,80

02

-

44h

R$ 1.096,50

4ª SÉRIE ou 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
004

MERENDEIRA

4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental.

ALFABETIZADO (SABER LER E ESCREVER)
005

AGENTE DE OBRAS
SERVIÇOS PÚBLICOS

E

006

Alfabetizado (saber ler e escrever), acrescido de
OPERADOR DE MÁQUINAS Carteira de Habilitação Profissional Categoria B,
conforme determinação da lei 9.503/97 (art. 144,
(TRATOR AGRÍCOLA)
parágrafo único).

Alfabetizado (saber ler e escrever).
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ANEXO I (continuação) - DESCRIÇÃO SINTÉTICA

CARGO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
Nível Superior

Médico Psiquiatra

Prestar assistência médica nas unidades de saúde e demais unidades
assistências da Secretaria Municipal de Saúde, bem como elaborar, executar
e avaliar planos, e programas de saúde coletiva.
Nível Fundamental Completo

Agente de Combate às Exercer as ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica
e combate às endemias em prol das famílias e comunidades assistidas,
Endemias
dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições
previstas em Lei.
Auxiliar em Saúde
Bucal

Atender pacientes em consultórios dentários, bem como executar sob
supervisão, pequenas tarefas auxiliares de apoio à assistência odontológica.
4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental

Merendeira

Realizar, sob supervisão, o preparo e a distribuição da merenda escolar e
alimentação especial.
Alfabetizado (saber ler e escrever)

Agente de Obras e
Serviços Públicos

Executar, sob supervisão, tarefas braçais simples, que não exijam
conhecimentos ou habilidades especiais.

Operador de Máquinas Operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de
(Trator Agrícola)
implementos auxiliares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ - RJ
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ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS
Escolaridade: Nível Superior
Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Conhecimentos Técnico-profissionais

20

10

200

60

Legislação do SUS

10

05

50

15

Português

10

05

50

15

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

10

10

100

30

10

05

50

15

10

05

50

15

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Conhecimentos Técnico-profissionais

10

10

100

30

Matemática

10

05

50

15

Português

10

05

50

15

Cargo

Médico Psiquiatra.

Disciplina

Máximo de Pontos Mínimo de Pontos
em cada Disciplina em cada Disciplina

Escolaridade: Nível Fundamental Completo
Cargos

Disciplina
Conhecimentos Técnico-profissionais

Agente de Combate às Endemias e Auxiliar
Matemática
em Saúde Bucal.
Português

Máximo de Pontos Mínimo de Pontos
em cada Disciplina em cada Disciplina

Escolaridade: 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental
Cargo

Merendeira.

Disciplina

Máximo de Pontos Mínimo de Pontos
em cada Disciplina em cada Disciplina
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ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS PROVAS OBJETIVAS
Escolaridade: Alfabetizado (saber ler e escrever)
Cargos

Disciplina
Conhecimentos Técnico-profissionais

Agente de Obras e Serviços Públicos e
Matemática
Operador de Máquinas (Trator Agrícola).
Português

Número de
Questões

Valor de cada
Questão

Máximo de Pontos Mínimo de Pontos
em cada Disciplina em cada Disciplina

10

10

100

30

10

05

50

15

10

05

50

15
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ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS


NÍVEL SUPERIOR

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS
Português para o cargo de Médico Psiquiatra
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos
nos textos verbais e não verbais; características de textos
descritivos, narrativos e dissertativos; argumentação; discursos
direto e indireto; intertextualidade; elaboração de parágrafos;
elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e
estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e
aspectos do verbo; uso dos pronomes; metáfora, metonímia,
antítese, eufemismo, ironia.
3. Aspectos
morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes
gramaticais em textos; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos. 4. Processos
de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação;
concordâncias verbal e nominal; regências verbal e nominal;
colocação e ordem de palavras na frase. 5. Sistema gráfico:
ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de pontuação.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. São Paulo: Ática.
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua
portuguesa. São Paulo: Publifolha.
CAMARA JR., Joaquim Mattoso. Manual de expressão oral e
escrita. Petrópolis: Vozes.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís Felipe Lindley. Nova gramática
do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o
texto: leitura e redação. São Paulo: Ática.

Legislação do SUS cargo de Médico Psiquiatra
1. Sistema Único de Saúde – SUS: Princípios, diretrizes e
regulamentação. Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 Consolidação do Sistema Único de Saúde, publicado na
Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006; Diretrizes para
a gestão do SUS: Descentralização; Regionalização;
Financiamento; Regulação; Participação e Controle Social;
Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS;
Planejamento e Programação; Regulação, Controle, Avaliação
e Auditoria; Participação e Controle Social; Níveis de atenção à
saúde; Promoção de Saúde; Vigilância em Saúde. Constituição
Federal de 1988 e suas alterações (Seção II Da Saúde). Lei
Federal nº 8.080 de 19/09/90 e Lei Federal nº 8.142 de
28/12/90.
2. Política Nacional de Atenção Básica. 2.1.
Fundamentos. 2.2. Das responsabilidades. 2.3. Do processo de
trabalho das equipes de atenção básica. 2.4. Das
especificidades da Estratégia da Saúde da Família. 2.5. Do
processo de trabalho das Equipes da Saúde da Família. 3. Da
avaliação da qualidade do trabalho das equipes de saúde da
família.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
federativa do Brasil, Título VIII ("Da Ordem Social"),
Capítulo II ("Da Seguridade Social"), Seção II ("Da
Saúde"). Brasília, DF, Senado, 1988.
BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção
Básica. Brasília, DF. 2012.
Disponível
em:
189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde. Vigilância em Saúde, Anotações. Brasília, DF.
2014.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/secretaria_vigil
ancia_anotacoes.pdf
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o
planejamento de saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa e dá outras providências.
Brasília,
MS,
2011.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/decreto/D7508.htm
Lei 8080/90. Dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
Disponível
em:
htpp://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf
Lei 8142/90. Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e outras providências. Disponível: em
htpp://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf
Ministério da Saúde. O SUS no seu Município. Garantindo
saúde para todos. Série B. Textos Básicos de Saúde.
Brasília, 2004. p.7-17 e 29-32. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_sus.pdf
BRASIL, Ministério da Saúde. Programa de melhoria do acesso
e da qualidade da atenção básica (PMAQ). Brasília, DF.
2013.
Disponível
em:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/m an
ual_instrutivo_PMAQ_AB2013.pdf
Pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão. Diretrizes
Operacionais. Brasília, M.S. 2006. Disponível em:
www.abennacional.org.br/download/pacto_pela_saude_20
06.pdf
Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância
em Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde,
CONASS,
2007.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_saud
e_conass.pdf
Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde. O SUS de A a Z. 3ª ed. Brasília,
2009.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garanti
ndo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_
saude_municipios_3ed_p2.pdf
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de
Assistência à Saúde. ABC do SUS – doutrinas e princípios.
Brasília,
DF,
1990.
Disponível
em:
http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutri
nas_e_principios.pdf

MÉDICO PSIQUIATRA
1.
Diagnóstico
e
Classificações
em
psiquiatria.
2. Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos.
3. Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
substância
psicoativa.
4.
Esquizofrenia,
transtornos
esquizotípicos e transtornos delirantes. 5. Transtornos do humor
[afetivos].
6. Transtornos neuróticos, transtornos
relacionados com o "stress" e transtornos somatoformes.
7. Síndromes comportamentais associadas a disfunções
fisiológicas e fatores físicos. 8. Transtornos da personalidade e
do comportamento do adulto. 9.
Retardo mental.
10. Psicofarmacologia clínica e outras terapias biológicas.
11. Psicoterapias. 12. Medicina Psiquiátrica de emergência.
13. Reabilitação psicossocial.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
EIZIRIK, AGUIAR, SCHESTATSKY & COLS.Psicoterapia de
Orientação Analítica. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
FREUD, Anna. O Ego e os Mecanismos de Defesa. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
IRVIN D. Yalon; LESZCS, Molyn. Psicoterapia de Grupo: Teoria
e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2006.
ORGANIZAÇÃO. MUNDIAL. DA SAÚDE. Classificação de
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Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10:
Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas. Porto
Alegre: Artmed, 1993.
SADOCK, Benjamin J; Sadock, Virginia A.Kaplan & Sadock
Compêndio de Psiquiatria - Ciências do Comportamento e
Psiquiatria Clínica. 9. ed. Porto Alegre : Artmed, 2007.

 NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS
Português para os cargos de Agente de Combate às
Endemias e Auxiliar em Saúde Bucal
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos
nos textos (verbais e não verbais); características de textos
descritivos, narrativos e dissertativos. 2. Aspectos semânticos e
estilísticos: sentido e emprego dos vocábulos; tempos e modos
do verbo; linguagem figurada. 3. Aspectos morfológicos:
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em
textos; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação e
subordinação; concordâncias verbal e nominal. 5. Sistema
gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais de
pontuação.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar.
Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. São
Paulo: Atual.
CUNHA, Celso e CINTRA; Luís Felipe Lindley. Nova gramática
do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.
FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Para
gostar de escrever. São Paulo: Ática.
VIANA, Antonio Carlos. Guia de redação: escreva melhor. São
Paulo: Scipione.

Matemática para os cargos de Agente de Combate às
Endemias e Auxiliar em Saúde Bucal
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: Classes. Números
ordinais. 3. Números Reais: Operações com números reais:
Resolução de problemas envolvendo adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação. 4. Múltiplos e Divisores:
Mínimo Múltiplo Comum. Divisores. Regras de divisibilidade por
2, 3 e 5. Divisibilidade por 10, 100, 1000. Máximo Divisor
Comum. Decomposição em fatores primos. 5. Números
Fracionários: Frações equivalentes. Simplificação de frações.
Redução ao Menor Denominador Comum. Operações de soma,
subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais:
Representação e leitura. Operações. 7. Números e grandezas
proporcionais. Razão e proporção. Divisão proporcional.
8. Regra de três simples e composta, Porcentagem: Operações
para uso no dia-a-dia. Acréscimos e descontos percentuais.
9. Sistema Monetário Brasileiro. 10. Sistema de Medidas:
Unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume,
tempo e massa. Múltiplos e sub-múltiplos. Operações para uso
no dia-a-dia. 11. Fatoração e Produtos Notáveis. 12. Equações
e sistemas de equações do 1º grau. Resolução de problemas.
13. Equações do 2º grau. 14. Geometria Plana: Ângulos.
Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros, circunferência e
círculo. Relações métricas no triângulo retângulo. 15. Gráficos
de barras, colunas e setores. Análise e interpretação básicas
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha.
Matemática – Pode Contar Comigo – Novo. São Paulo:
FTD, 2011. 4V.
DANTE, Luiz Roberto. Tudo é Matemática. 3ª edição. Editora
Ática. 2008.

IEZZI, Gelson & Outros. Matemática e Realidade. 6º ao 9º ano.
8ª edição. Atual editora. 2013.
IMENES, Luiz Márcio & Outro. Matemática. 6º ao 9º ano. 1ª
edição. Editora Moderna. 2011.
MORI, Iracema & Outro. Matemática Ideias e Desafios. 6º ao 9º
ano. 16ª edição. Editora Saraiva. 2012.

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
1. Ética e cidadania. 2. Noções sobre o Sistema Único de
Saúde (SUS). 3. Avaliação de áreas de risco ambiental e
sanitário. 4. Vigilância e educação em saúde. 5. Noções de
Epidemiologia e saneamento. 6. Promoção da saúde e
Processo saúde-doença (determinantes e condicionantes das
doenças). 7. Mapeamento e territorialização. 8. Estratégias de
avaliação em saúde. 9. Sistema de informação em saúde.
10. Participação e mobilização social. 11. Conhecimento básico
sobre doenças como leishm aniose, cólera, dengue, doença de
chagas, esquistossomose, raiva, leptospirose, peste, malária e
febre amarela. 12. Biologia dos vetores: identificação e controle.
13. Pesquisa Entomológica. 14. Manuseio de inseticida e uso
de equipamentos de proteção individual. 15. Organização e
operação de campo.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ARGOLO, A. M.; FELIX, M.; PACHECO, R.; COSTA, J.
Doenças de chagas e seus principais vetores no Brasil.
Fundação Oswaldo. 1ª edição, Rio de Janeiro: Imperial
Novo Milênio, 2008. 63p.
BRASIL. Guia de Leptospirose: Diagnóstico e manejo clínico.
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
2009. 34p.
_____. Leis Federais: 8.080/1990 e 8.142/1990.
_____. Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar
americana. Ministério da Saúde, secretaria de vigilância
em saúde - 2ª edição atual – Brasília, 2007, 180p.
_____. Manual de vigilância e controle da leishmaniose
visceral. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em
Saúde. Brasília, 2006. 120p.
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em
Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso /
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de Vigilância Epidemiológica. 8. ed. rev.
Brasília, Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecci
osas_parasitaria_guia_bolso.pdf>.
FUNASA. Dengue instruções para pessoal de combate ao
vetor: manual de normas técnicas. Ministério da Saúde. 3ª
edição revisada – Brasília, 2001. 84p.
_______. Manual de vigilância epidemiológica da febre amarela.
Brasília, 1999. 60 p.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
1. Educação para a saúde bucal: higiene bucal – métodos e
técnicas; promoção de saúde e prevenção contra a cárie dental.
2. Controle de infecção na prática odontológica: noções de
microbiologia, cuidados com os recursos hum anos e materiais.
3. Técnicas de instrumentação e aspiração; organização do
instrumental. 4. Materiais dentários: organização, m anipulação
e cuidados. 5. Revelação e montagem de radiografias intraorais.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Controle de Infecção e a Prática Odontológica em
Tempos de AIDS: manual de condutas. Brasília. Ministério da
Saúde.
2000.118p.
Disponível
em:
http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2009/10/manual_conduta_o
donto.p df
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LOBAS, Cristiane F. Saes e outros. TSB e ASB:
Odontologia de Qualidade. 2ª Ed. São Paulo. Santos. 2010.
438p
http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2009/09/manual_biosse
guranca.pdf
Resolução DC 306 de 07/12/2004. Dispõe sobre o
Regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de
serviços
de
saúde.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_
07_12_2004.htm
Técnico de Higiene Dental e Auxiliar de Consultório
Dentário – Perfil de competências profissionais. Brasil:
Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde - Departamento de Gestão da Educação
na Saúde, 2004. Disponível em: http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2009/10/tecnico_higiene_dental_auxilia_cons_
dent_final.pdf

 NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
(4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental)
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS
Português para o cargo de Merendeira
1. Compreensão de pequenos textos verbais e não verbais, tais
como bilhetes, avisos, anúncios, histórias em quadrinhos,
reportagens e narrativas. 2. Significado e emprego de palavras.
3. Regras gerais de concordância de nomes e de verbos.
4. Ortografia.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
AFFONSO, Gláucia de Britto; GREMBECKI, Maria; GREGOLIN,
Maria do Rosário V. Projeto Descobrir - Língua Portuguesa
(1º e 2º anos). São Paulo: Atual.
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar.
Português Linguagens (1º a 5º ano). São Paulo: Atual.
SOARES, Magda. Português: uma proposta para o letramento
(volum es 1 a 4). São Paulo: Moderna.

Matemática para o cargo de Merendeira
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: classes; números
ordinais. 3. Números Naturais e Reais: operações; números
pares e ímpares; representação e leitura. 4. Múltiplos e
Divisores: mínimo múltiplo comum; divisores; regras de
divisibilidade por 2, 3 e 5; divisibilidade por 10, 100 e 1000;
máximo divisor comum; decomposição em fatores primos.
5. Números Fracionários: frações equivalentes; simplificação de
frações; redução ao menor denominador comum; operações de
soma, subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais:
representação e leitura; operações. 7. Regra de três simples Porcentagem: operações para uso no dia a dia; acréscimos e
descontos percentuais. 8. Sistema Monetário Brasileiro.
9. Sistema de Medidas: unidades de comprimento, superfície,
capacidade, volume, tempo e massa; múltiplos e submúltiplos;
operações para uso no dia a dia. 10. Geom etria Plana: Ângulos.
Perímetros e áreas: triângulos, quadriláteros
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha.
Matemática - Pode Contar Comigo - Novo. São Paulo:
FTD, 2011. 4V.
PADOVAN, Daniela; GUERRA, Isabel Cristina Ferreira; MILAN,
Ivonildes. Matemática - Ensino Fundamental - Projeto
a
Presente. 1 Ed. São Paulo: Moderna, 2000. 4V.
SANCHEZ, Lucília Bechara & Outros. Fazendo e
Compreendendo Matemática – 1º ao 5º ano. Editora
Saraiva. 5ª edição. 2010.

MERENDEIRA
1. Noções gerais sobre higienização: Pessoal, equipamentos,
utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de maneira
geral. 2. Noções gerais sobre administração de cozinhas e
refeitórios: Armazenamento, controle de estoque e distribuição
de refeições e alimentos. 3. Conhecimento de higienização e
características próprias dos alimentos. 4. Conhecimento sobre
pré-preparo e preparo de alimentos. 5. Conhecimentos básicos
sobre composição nutricional dos alimentos.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. Manual de
Higiene para Manipuladores de Alimentos. Rio de Janeiro:
Imprensa da Cidade do S/D. São Paulo: Atlas, 2000.
MANUAL DE BOAS PRATICAS DE MANIPULACAO DE
ALIMENTOS:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO Secretaria Municipal da Saúde , Coordenação de
Vigilância em Saúde , SP ,2012.

 ALFABETIZADO (saber ler e escrever)
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES
BIBLIOGRÁFICAS PARA AS PROVAS OBJETIVAS
Português para os cargos de Agente de Obras e Serviços
Públicos e Operador de Máquinas (Trator Agrícola)
1. Compreensão de pequenos textos verbais e não verbais, tais
como bilhetes, avisos, anúncios, histórias em quadrinhos,
reportagens e narrativas. 2. Significado e emprego de palavras.
3. Concordância básica de nomes e de verbos.
4. Conhecimentos básicos de ortografia.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar.
Português Linguagens (1º a 5º ano). São Paulo: Atual.
SOARES, Magda. Português: uma proposta para o letramento
(volum es 1 a 4). São Paulo: Moderna.
AFFONSO, Gláucia de Britto; GREMBECKI, Maria; GREGOLIN,
Maria do Rosário V. Projeto Descobrir - Língua Portuguesa
(1º e 2º anos). São Paulo: Atual.

Matemática para os cargos de Agente de Obras e Serviços
Públicos e Operador de Máquinas (Trator Agrícola)
1. Conjuntos. 2. Sistema de Numeração: classes; números
ordinais. 3. Números Naturais: operações; números pares e
ímpares; representação e leitura. 4. Múltiplos e Divisores:
mínimo múltiplo comum; divisores; regras de divisibilidade por
2, 3 e 5; divisibilidade por 10, 100 e 1000; máximo divisor
comum; decomposição em fatores primos. 5. Números
Fracionários: frações equivalentes; simplificação de frações;
redução ao menor denominador comum; operações de som a,
subtração, multiplicação e divisão. 6. Números Decimais:
representação e leitura; operações. 7. Porcentagem: operações
para uso no dia a dia; acréscimos e descontos percentuais.
8. Sistema Monetário Brasileiro. 9. Sistema de Medidas:
unidades de comprimento, superfície, capacidade, volume,
tempo e massa; múltiplos e submúltiplos; operações para uso
no dia a dia.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha.
Matemática - Pode Contar Comigo - Novo. São Paulo:
FTD, 2001. 4V.
MENDES, Cláudia; BRESSAN, Fábia. Matemática: Ensino
Fundamental. São Paulo: Ediouro, 1998.
PADOVAN, Daniela; GUERRA, Isabel Cristina Ferreira; MILAN,
Ivonildes. Matemática - Ensino Fundamental - Projeto
a
Presente. 1 Ed. São Paulo: Moderna, 2000. 4V.
PASSOS, Luciana e outras. Matemática - Alegria de Saber.
São Paulo: Scipione, 1992.
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AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
1. Manutenção predial – noções básicas (Elétrica. Hidráulica.
Alvenaria. Revestim entos. Pintura. Ferragens e fechaduras.
Louças e metais). 2. Manutenção externa (Ruas. Praças.
Jardins. Canteiros. Ferram ental básico). 3. Equipamentos de
segurança (Equipamentos de proteção individual e coletiva.
Cuidados e precauções com ferramentas manuais e elétricas).
4. Prevenção contra incêndio e pânico (Noções básicas).
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
Manuais e catálogos de ferramentas manuais.
Manuais e catálogos de elétrica.

OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATOR AGRÍCOLA)
1. Operação e manutenção básica de tratores agrícolas
dotados de motores diesel e sistema de transmissão 4x4 e 4x2.
2. Acoplamento, manutenção básica e utilização de reboques
e implementos tais como: carretas, arados de discos, de aiveca
e grade. 3. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e
direção defensiva.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA MONTEIRO, Leonardo e Roberto Arbex Silva, Paulo:
Operação Com Tratores Agrícolas - 1ª edição.
Código de Trânsito Brasileiro.
Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual
Paulista: Operação de Tratores Agrícolas.
SILVEIRA, Gastão Moraes da: Os Cuidados Com o Trator Aprenda Fácil Editora – SP.
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FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONCURSO PÚBLICO
NOME DO CANDIDATO:

TIPO DE
RECURSO:
1 - CONTRA GABARITO
2 - CONTRA PONTUAÇÃO PROVA OBJETIVA
3 - CONTRA NOTAS PROVAS PRÁTICAS
4 - OUTROS

o

Cargo:

o

DATA DA PROVA:

N DE INSCRIÇÃO:
N DA QUESTÃO:
FUNDAMENTAÇÃO:

_____________________
Assinatura do Candidato

Piraí, ___ de ______________ de 2016.
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ANEXO V
Cronograma Previsto do Concurso Público
(as datas poderão ser alteradas de comum acordo entre a
Prefeitura Municipal de Piraí e o IBAM)
ETAPAS
Publicação do Edital nos sites do IBAM e da Prefeitura
Período de inscrições pela Internet
Data limite para pagamento do boleto bancário do valor da inscrição
Prazo para inscrição dos isentos
Divulgação dos pedidos de isenção
Recursos contra pedidos de isenção negados

DATA PREVISTA
18/01/16
25/01 a 12/02/16
15/02/16
25 a 27/01/16
02/02/16
03 e 04/02/16

Data para verificar se a inscrição foi homologada

16/02/16

Aplicação das provas objetivas em Piraí

13/03/16

Publicação Oficial dos Gabaritos nos sites e no Mural da Prefeitura

14/03/16

Recursos contra gabaritos das provas objetivas

15 e 16/03/16

Publicação dos primeiros resultados (notas nas provas objetivas) e
da síntese dos recursos contra gabaritos nos sites

01/04/16

Disponibilização do cartão-resposta para consulta, através do site
www.ibam-concursos.org.br na opção Área do candidato

01/04/16

Aplicação das Provas Práticas para os cargos de Agente de Obras e
Serviços Públicos, Merendeira e Operador de Máquinas (Trator Agrícola)

16 e 17/04/16

Divulgação dos resultados das provas práticas
Recursos contra os resultados das provas práticas

19/04/16
20 e 25/04/16

Publicação da síntese dos recursos contra pontuação nas provas práticas

28/04/16

Divulgação dos resultados finais

29/04/16

